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Fundació i2CAT

<Balanç de Situació - Actiu - a 31 de desembre de 2019 (en euros)>
ACTIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

8

EXERCICI 2019

EXERCICI 2018

346.146,78 €

366.262,00 €

50.688,76 €

60.562,95 €

5. Aplicacions informàtiques

37.203,02 €

7. Acomptes

13.485,74 €

13.485,74 €

173.339,47 €

185.594,50 €

3. Instal·lacions tècniques

15.869,87 €

31.733,68 €

5. Altres inst·lalacions i utillatge

77.293,68 €

51.801,59 €

6. Mobiliari

18.352,92 €

23.617,80 €

7. Equips per a processaments d'informació

61.823,00 €

78.441,43 €

122.118,55 €

120.104,55 €

106.490,00 €

106.490,00 €

II. Immobilitzat material

VI. Inversions financeres a llarg termini

5

10.1

1. Instruments de patrimoni

15.628,55 €

5. Altres actius financers
B. ACTIU CORRENT
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
7. Altres crèdits amb les administracions públiques
V. Inversions financeres a curt termini
5. Altres actius financers
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

10.2

13.614,55 €

11.460.210,40 €

10.400.025,19 €

7.894.399,68 €

7.486.997,35 €

339.176,04 €

272.327,16 €

7.555.223,64 €

7.214.670,19 €

-

€

2.000.000,00 €

-

€

2.000.000,00 €

3.565.810,72 €

913.027,84 €

1. Tresoreria

3.565.810,72 €

TOTAL ACTIU (A+B)

11.806.357,18 €

Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya

47.077,21 €

913.027,84 €
10.766.287,19 €
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Fundació i2CAT

<Balanç de Situació - Passiu - a 31 de desembre de 2019 (en euros)>
PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

EXERCICI 2019

EXERCICI 2018

2.017.969,89 €

1.132.186,53 €

160.922,11 €

145.056,37 €

I. Fons dotacionals o fons socials

39.050,60 €

39.050,60 €

1. Fons dotacionals o fons socials

39.050,60 €

39.050,60 €

IV. Excedents d'exercicis anteriors

106.005,77 €

62.418,91 €

111.223,11 €

67.636,25 €

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

12

1. Romanent
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

-5.217,34 €

-5.217,34 €

VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

15.865,74 €

43.586,86 €

1.857.047,78 €

987.130,16 €

179.090,62 €

262.292,95 €

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts

13

1. Subvencions oficials de capital
3. Altres subvencions, donacions i llegats
B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini

16

3. Provisions per a altres responsabilitats
II. Deutes a llarg termini

11.1

1. Deutes amb entitats de crèdit
3. Altres passius financers
C) PASSIU CORRENT
II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini

11.2

1. Deutes amb entitats de crèdit
3. Altres passius financers
11.3

1.677.957,16 €

724.837,21 €

4.307.188,80 €

5.530.798,53 €

355.978,92 €

363.892,80 €

355.978,92 €

363.892,80 €

3.951.209,88 €

5.166.905,73 €

589.552,09 €

651.747,10 €

3.361.657,79 €

4.515.158,63 €

5.481.198,49 €

4.103.302,13 €

- €

55.427,00 €

4.320.602,63 €

2.797.989,17 €

264.373,38 €

208.873,86 €

4.056.229,25 €

2.589.115,31 €

749.039,44 €

633.360,49 €

1. Proveïdors

338.146,80 €

456.714,57 €

4. Personal (remuneracions pendents de pagament)

195.779,27 €

- €

6. Altres deutes amb les administracions públiques

215.113,37 €

176.645,92 €

V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

VI. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya

411.556,42 €
11.806.357,18 €

616.525,47 €
10.766.287,19 €
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Fundació i2CAT

<Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2019 (en euros)>

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT

NOTES DE
LA
MEMÒRIA

EXERCICI 2019

EXERCICI 2018

5.571.992,25 €

4.984.279,11 €

a) Vendes i prestacions de serveis

1.006.368,86 €

1.004.931,26 €

d) Subvencions oficials a les activitats

1.060.000,00 €

485.000,00 €

1. Ingressos per les activitats

15.1

e) Donacions i altres ingressos per a activitats
f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici
g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
5. Aprovisionaments

15.4

b) Treballs realitzats per altres entitats
6. Altres ingressos de les activitats

461.070,00 €

899.070,00 €

3.048.543,88 €

2.595.277,85 €

-3.990,49 €

0,00 €

-833.517,34 €

-733.706,40 €

-833.517,34 €

-733.706,40 €

8.955,38 €

640,13 €

8.955,38 €

640,13 €

-3.700.739,49 €

-2.990.209,59 €

-1.021.190,96 €

-1.168.523,39 €

-1.020.614,03 €

-978.660,40 €

-270.280,02 €

-265.093,49 €

-121.771,35 €

-127.106,75 €

a3) Reparacions i conservació

-22.998,63 €

-25.104,81 €

a4) Serveis professionals independents

-61.555,31 €

-83.113,74 €

-5.882,26 €

-5.843,52 €

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal

15.3

8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a1) Recerca i desenvolupament
a2) Arrendaments i cànons

9

a6) Primes d'assegurances
a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a9) Subministraments
a10) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats

16

-316,73 €

-727,31 €

-61.670,99 €

-34.227,38 €

-42.185,55 €

-42.121,74 €

-433.953,19 €

-395.321,66 €

-576,93 €

-1.297,68 €

0,00 €

-185.383,03 €

0,00 €

-3.182,28 €

-108.622,70 €

-120.359,31 €

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

108.622,70 €

89.945,60 €

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

-133,22 €

-305,99 €

d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortització de l'immobilitzat

b) Resultats per alienacions i altres
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingressos financers
15. Despeses financeres

15.5

-133,22 €

-305,99 €

25.366,62 €

61.760,16 €

1.756,56 €

2.387,08 €

-11.220,88 €

-20.453,22 €

-36,56 €

-107,16 €

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

-9.500,88 €

-18.173,30 €

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

15.865,74 €

43.586,86 €

17. Diferències de canvi

19. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya

0,00 €

0,00 €

15.865,74 €

43.586,86 €
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Fundació i2CAT

<Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre de 2019 (en euros)>
Fons

Total

A. SALDO, FINAL DE L' ANY 2017

39.050,60 €

Excedent
d’exercicis
anteriors

Pendent
desemborsar

-

€

Excedents pendents
d’aplicació

64.664,33 €

-

Excedent de
l’exercici

€

2.971,92 €

Subvencions,
donacions i llegats
rebuts

Aportacions per a
compensar pèrdues

-

€

TOTAL

6.253.436,85 €

6.360.123,70 €

I. Ajustaments per canvis de criteri 2016 i
anteriors

-

€

II. Ajustaments per errors exercicis 2016 i
anteriors

-

€

B. SALDO AJUSTAT INICI DE L’ANY 2018

39.050,60 €

-

€

64.664,33 €

-

€

2.971,92 €

I. Excedent de l’exercici

-

€

6.253.436,85 €

6.360.123,70 €

43.586,86 €

43.586,86 €

II. Total ingressos i despeses reconeguts en
el Patrimoni Net

-

€

III. Augments de fons dotacional
1. Augments de fons dotacional
2. ( - ) Reduccions de fons dotacional
3. Conversió de passius financers en
Patrimoni Net (condonació de deutes)
4. Altres aportacions
2.971,92 €

IV. Altres variacions del Patrimoni Net
C. SALDO, FINAL DE L' ANY 2018

39.050,60 €

-

€

67.636,25 €

I. Ajustaments per canvis de criteri 2018 i
anteriors

€

2.971,92 €
43.586,86 €

-

€

350.466,76 €

II. Ajustaments per errors exercicis 2018 i
anteriors
B. SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 2019

-

39.050,60 €

-

€

-

1.722.899,45 €

1.722.899,45 €

7.976.336,30 €

8.126.610,01 €

6.989.206,14 € -

6.638.739,38 €

-

355.684,10 €

355.684,10 €
62.418,91 €

-

€

43.586,86 €

I. Excedent de l’exercici

-

€

987.130,16 €

15.865,74 €

1.132.186,53 €
15.865,74 €

II. Total ingressos i despeses reconeguts en
el Patrimoni Net
III. Augments de fons dotacional
1. Augments de fons dotacional
2. ( - ) Reduccions de fons dotacional
3. Conversió de passius financers en
Patrimoni Net (condonació de deutes)
4. Altres aportacions
43.586,86 €

IV. Altres variacions del Patrimoni Net
C. SALDO, FINAL DE L' ANY 2019

39.050,60 €

-

€

106.005,77 €

Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya

-

€

43.586,86 €
15.865,74 €

-

€

869.917,62 €

869.917,62 €

1.857.047,78 €

2.017.969,89 €
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Fundació i2CAT

<Estat de fluxos d’efectiu a 31 de desembre de 2019 (en euros)>
Notes
A. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos
2. Ajustaments del resultat
a) Amortització de l'immobilitzat (+)
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)
c) Variació de provisions (+/-)
d) Subvencions traspassades (-)
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)
g) Ingressos financers (-)
h) Despeses financeres (+)
i) Diferències de canvi (+/-)
j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-)
k) Altres ingressos i despeses (+/-)
3. Canvis en el capital corrent
a) Existències (+/-)
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)
c) Altres actius corrents (+/-)
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)
e) Altres passius corrents (+/-)
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
a) Pagaments d'interessos (-)
b) Cobraments de dividends (+)
c) Cobraments d'interessos (+)
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)

2.019
-

15.865,74 €
62.660,02 €
108.622,70 €

43.586,86 €
193.852,45 €
120.359,31 €

-

55.427,00 €

55.427,00 €

-

1.756,56 € 11.220,88 €

2.387,08 €
20.453,22 €

-

496.692,43 € - 3.736.020,65 €

10

-

11
13

-

407.402,33 €
- €
115.678,95 €
204.969,05 €
- €
9.464,32 €
11.220,88 €

- 3.442.439,40 €
- €
17.207,28 €
102.978,30 €
- 379.352,27 €
18.066,14 €
20.453,22 €

1.756,56 €

2.387,08 €

-

-

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
6. Pagaments per inversions (-)
a) Entitats del grup i associades
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
d) Inversions immobiliàries

2.018

427.630,99 € - 3.516.647,48 €

427.630,99 € - 3.516.647,48 €
1.913.373,30 €

7
7

404.262,44 €

-

86.626,70 € -

95.737,56 €

-

10.365,99 € 76.260,71 € -

15.910,98 €
79.826,58 €

e) Béns del patrimoni cultural
f) Altres actius financers
g) Actius no corrents
h) Altres actius
7. Cobraments per desinversions (+)
a) Entitats del grup i associades
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
e) Béns del patrimoni cultural
e) Béns del patrimoni cultural
f) Altres actius financers
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda
h) Altres actius
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)

10

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni
a) Variacions de fons (+/-)
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer
a) Emissió
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)

2.000.000,00 €

500.000,00 €

2.000.000,00 €

500.000,00 €

1.913.373,30 €

404.262,44 €

1.167.004,01 €

1.802.460,91 €

869.917,62 € - 5.271.524,03 €
5.217,34 €
869.917,62 € - 5.266.306,69 €
297.086,39 €
7.073.984,94 €
- €
- €

2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)
3. Altres deutes (+)
b) Devolució i amortització de
1. Deutes amb entitats de crèdit (-)
2. Deutes amb entitats del grup i associades (-)
3. Altres deutes (-)
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)
Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici
Efectiu o equivalents al final de l'exercici

Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya

11

297.086,39 €
297.086,39 €

7.073.984,94 €
7.073.984,94 €

1.167.004,01 €

1.802.460,91 €

36,56 €

107,16 €

2.652.782,88 € - 1.309.816,97 €
913.027,84 €
3.565.810,72 €

2.222.844,81 €
913.027,84 €
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1. Naturalesa i activitat de l’entitat
La Fundació i2CAT va ser constituïda en data 22 de setembre de l’any 2003, sota la denominació,
Fundació Privada i2CAT Internet i Innovació Digital a Catalunya, davant del Notari de l’Il·lustre
Col·legi de Catalunya Sr. Antoni Bosch Carrera, mitjançant escriptura amb número de protocol
1.809.
La Fundació i2CAT es regeix per la seva carta fundacional, pels seus Estatuts i per les normes
que estableix el seu Patronat, sempre d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries, i per
la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya (modificada per la Llei
7/2012, de 15 de juny), així com per la resta de normativa que li és d’aplicació. Assoleix plena
personalitat jurídica i capacitat d’obrar a partir de la inscripció de la seva carta fundacional en el
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Per resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de data 14 d’octubre
de 2003, la Fundació i2CAT fou inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya,
amb el número 1876.
En data 28 de desembre de 2012, mitjançant escriptura pública amb núm. de protocol 2168, es
va elevar a públic els acords adoptats pel Patronat el 20 de desembre de 2012 referents a
l’adaptació d’Estatuts de l’i2CAT, en compliment de la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
Posteriorment, el 17 de març de 2014, mitjançant escriptura pública amb núm. de protocol 359,
es va elevar a públic els acords adoptats pel Patronat el 13 de febrer de 2014 per donar
compliment a les observacions efectuades per la Direcció General de dret i d’Entitats Jurídiques
del departament de Justícia.
Finalment, la darrera modificació estatutària ha estat aprovada en la sessió del Patronat de 20
de juny de 2018, elevant-se a públic el 4 de desembre de 2018 amb núm. de protocol 2.109.
De conformitat amb l’article 5 dels seus Estatuts, la Fundació i2CAT és un centre de recerca i
innovació que té com a principals finalitats d’interès general:
a) Impulsar la recerca en tecnologies Internet i tecnologies de la Informació i la Comunicació
(TIC) a Catalunya, aplicades a necessitats de mercat.
b) Promoure i fomentar el desenvolupament tecnològic de Catalunya, de caràcter experimental
i investigador, amb vocació universal i no discriminatori entre els agents i els operadors del
sector.
c) Participar en projectes de recerca d’abast europeu.
d) Col·laborar en forma de xarxa amb altres projectes de recerca nacionals i internacionals de
caràcter similar.
e) Promoure la recerca avançada en l’àmbit de les xarxes, les aplicacions de banda ampla i les
tecnologies Internet, i potenciar el seu ús i aplicació en els diferents sectors de la societat
catalana.
f)

Generar plataformes de col·laboració entre el sector privat i l’àmbit de recerca universitària.

g) Fomentar el desenvolupament i l’accés a plataformes experimentals.
h) Impulsar la col·laboració entre empreses, administracions públiques, universitats i usuaris,
per desenvolupar nous serveis, solucions o productes tecnològics innovadors que aportin
valor afegit i generin impacte social i econòmic.
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i)

Contribuir mitjançant la innovació i la transferència tecnològica en la millora de la
competitivitat de les empreses, a través de la prestació de serveis de R+D+i a les empreses,
l’execució d’accions de comercialització i llicenciament de tecnologies, incloent
l’assessorament, l’assistència i el suport tècnic i de consultoria associades a la transferència
de les tecnologies al sector empresarial.

La Fundació i2CAT és una fundació que forma part del sector públic de la Generalitat de
Catalunya, es troba adscrita al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i el seu
pressupost s’inclou en el pressupost de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb la Resolució ECO/2405/2015, de 21 d’octubre, (DOGC núm. 6988 de 2 de
novembre de 2015), la Fundació i2CAT s’inclou dintre de la relació de centres de recerca de
Catalunya reconeguts com a centres CERCA. Per al compliment de llurs finalitats, els centres
CERCA gaudeixen d'autonomia econòmica i financera, d'acord amb llurs disponibilitats
pressupostàries i els objectius establerts per llur pla estratègic.
Com a centre CERCA, el règim jurídic de la Fundació i2CAT ve determinat en el Capítol IV de la
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
En el marc de la legislació bàsica i de la normativa del sistema europeu de comptes nacionals i
regionals SEC-95, gaudeixen d'autonomia econòmica i financera, d'acord amb llurs disponibilitats
pressupostàries i els objectius establerts en llur pla estratègic.
De conformitat amb l’article 175.4 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic, les fundacions del sector públic de l'Administració
de la Generalitat i les que hi resten adscrites se subjecten al règim pressupostari, de
comptabilitat, economicofinancer i de control de la Generalitat.
Segons disposa l’article 7 dels Estatuts de la Fundació, els òrgans de govern que integren la
Fundació i2CAT són:
▪
▪
▪
▪

El Patronat.
La Comissió Delegada.
El President i el Secretari del Patronat.
El director i el director executiu.

La visió d’i2CAT és liderar el repte de dissenyar i construir la societat digital del futur a partir de
la recerca i la innovació en tecnologies digitals avançades. Generant talent i col·laborant amb els
agents de l’ecosistema local i internacional, i2CAT, amb el compromís dels seus membres, vol
convertir Catalunya en una societat creativa, apoderada i innovadora, on el coneixement i la
tecnologia digital estiguin al servei de les persones.
La missió de la Fundació i2CAT és contribuir en la definició i la vertebració d’un sistema universal
d’innovació digital per convertir Catalunya en una societat digital avançada, impulsant:
▪

▪

▪
▪

La generació de coneixement d’excel·lència orientat a resoldre els reptes de les empreses,
de la ciutadania i de l’Administració Pública (mission-driven research), posant en valor el
talent d’investigadors locals i internacionals.
La col·laboració i l’establiment de sinèrgies amb altres agents de l’ecosistema local de
recerca i d’innovació digital per co-desenvolupar solucions i productes que generin un
impacte transformador.
L’apoderament digital de la ciutadania a través de la innovació social digital, oberta,
participativa i amb capil·laritat territorial.
L’impuls d’iniciatives pioneres i tractores que permetin incrementar la projecció i la visibilitat
internacional de Catalunya com un país digital i innovador.
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1.1. El Patronat
Segons disposa l’article 10 dels Estatuts de la Fundació, són patrons:
▪

El/la conseller/a del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria
de telecomunicacions i polítiques digitals, o la persona per raó del càrrec que ell/ella
designi.

▪

El/la Director/a General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

▪

El/la Rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya.

▪

El/la Conseller/a Delegat/da de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) o
de l’entitat de l’administració de la Generalitat que assumeixi les seves funcions, o la
persona per raó del càrrec que ell/ella designi.

▪

Dos vocals nomenats per el/la conseller/a del Departament de la Generalitat de
Catalunya competent en matèria de telecomunicacions i polítiques digitals.

▪

Dos vocals nomenats pel/per la Rector/a de la UPC.

▪

Tres vocals nomenats conjuntament entre el/la conseller/a del Departament de la
Generalitat de Catalunya competent en matèria de telecomunicacions i polítiques digitals
i el/la Rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya.

▪

Fins a un màxim de dinou vocals proposats per institucions i empreses que col·laborin
amb la Fundació i que subscriguin un conveni de col·laboració. El nomenament d’aquests
vocals correspondrà als membres del Patronat especificats en els subapartats anteriors.

El càrrec de President/a serà ostentat per el/la conseller/a del Departament de la Generalitat de
Catalunya competent en matèria de telecomunicacions i polítiques digitals o la persona
designada per raó del càrrec; el de vicepresident/a primer, pel/per la Rector/a de la Universitat
Politècnica de Catalunya; i el vicepresident/a segon, pel/per la Conseller/a Delegat/da de
l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).
Durant l’exercici 2019 s’han celebrat dues reunions del Patronat, els dies 19 de juny i 17 de
desembre. En aquestes reunions s’han produït els següents canvis:

Reunió 19 de juny de 2019
▪

En base a la proposta realitzada per Vodafone:
o

▪

La senyora Laura Molist Celihueta, major d’edat, com a Directora Territorial per a
Catalunya, en substitució de la senyora Joana Sánchez Morillo.

En base a la proposta realitzada per Fujitsu Technology Solutions:
o

El senyor Albert Armengol López, major d’edat, com a Director del Sector Públic, en
substitució del senyor Xavier Buxeda Lladó.

També es van nomenar com a nous membres de la Comissió Delegada als següents
representants:
▪
▪

Álex Carballo, com a representant de la Sra. Laura Molist
Albert Armengol, com a vocal del Patronat
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Reunió 17 de desembre de 2019
▪

Vocal nomenat conjuntament entre el President i el Vicepresident del Patronat:
o

▪

En base a la proposta realitzada per l’Ajuntament de Barcelona:
o

▪

El senyor Michael Donaldson Carbón, major d’edat, com a Comissionat d´Innovació
Digital, Administració Electrònica i Bon govern, en substitució de la senyora
Francesca Bria.

En base a la proposta realitzada pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació (CTTI):
o

▪

El senyor Luca Pelà, major d’edat, com a Vicerector de Política Científica, en
substitució del senyor Gabriel Bugeda.

El senyor Xavier Milà Vidal, major d’edat, com a Director Gerent, en substitució del
senyor Joan Angulo Arrese.

Cessament a petició pròpia i per motius professionals, com a vocal del Patronat, del
senyor Mateo Valero Cortés, director del BSC, que ha tramés la renúncia al càrrec per
escrit.

També es van ratificar com a membres de la Comissió Delegada els següents representants:
▪
▪

Francisco Rodríguez, en representació de l’Ajuntament de Barcelona
Lluís Anaya, en representació del CTTI

I aprovar el cessament del següent representant:
▪

Josep Maria Martorell, en representació del BSC.

A data de 31 de desembre de 2019, els membres del Patronat de la Fundació i2CAT són els
següents:
Nom i cognoms

Càrrec

Representant

Honorable
Sr. Jordi Puigneró i Ferrer
Excm. i Mgfc.
Sr. Francesc Torres i Torres
Sr. Joan Romero Circuns
Sr. Carles Salvadó

President

Conseller de Polítiques Digitals i Administració
Pública, Generalitat de Catalunya
Rector, Universitat Politècnica de Catalunya

Sr. Joan Gómez i Pallarès

Vocal

Sr. David Ferrer

Vocal

Sr. Daniel Marco

Vocal

Sr. Jordi Berenguer

Vocal

Sr. Luca Pelà

Vocal

Sr. Michael Donaldson

Vocal

Sr. Lluís Rovira
Sr. Xavier Milà

Vocal
Vocal

Vicepresident 1r
Vicepresident 2n
Secretari no patró
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Conseller delegat, ACCIÓ
Cap del servei de Telecomunicacions de la
Secretaria de Polítiques Digitals, Generalitat de
Catalunya
Director general de Recerca, Departament
d’Empresa i Coneixement, Generalitat de
Catalunya
Secretari de Polítiques Digitals, Departament
de Polítiques Digitals i Administració Pública,
Generalitat de Catalunya
Director General d’Innovació i Economia
Digital, Departament de Polítiques Digitals i
Administració
Pública,
Generalitat
de
Catalunya
Vicerector de Transferència del Coneixement i
Innovació, Universitat Politècnica de Catalunya
Vicerector de Política Científica, Universitat
Politècnica de Catalunya
Comissionat d´Innovació Digital, Administració
Electrònica i Bon govern, Ajuntament de
Barcelona
Director, Institució CERCA
Director Gerent, Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
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Nom i cognoms

Càrrec

Representant

Sr. Oriol Torruella

Vocal

Sr. Josuè Sallent
Sr. Víctor Vera

Vocal
Vocal

Sra. Laura Molist
Sr. Albert Armengol

Vocal
Vocal

Sr. Francesc Bert
Sr. Amadeu Gassó

Vocal
Vocal

Sr. Óscar Pallarols

Vocal

Sr. Joan Bennàssar
Sr. Boris Bellalta

Vocal
Vocal

Sr. Lluís Comellas

Vocal

Sr. Diego Matas
Sr. David Noguer

Vocal
Vocal

Sr. Felip Fenollosa

Vocal

Director General, Agència Ciberseguretat de
Catalunya
Director, Fundació TICSalut Social
Director Territorial de Grans Clients i
Administració Pública a Catalunya, Orange
Directora Territorial per a Catalunya, Vodafone
Director del Sector Públic, Fujitsu Technology
Solutions
Client Executive, Cisco Systems
Director Explotació i Enginyeria, Corporació
Catalana Mitjans Audiovisuals
Director d’Innovació i estratègia de producte,
Cellnex Telecom
Director de I+D, Mediapro
Professor del Departament de Tecnologies de
la Informació i les Comunicacions, Universitat
Pompeu Fabra
Vicerector de Recerca i Innovació, Universitat
Ramón Llull
Director General, Interoute Iberia
Director de Marketing d’estratègia global,
Juniper
Director, Fundació CIM

1.2. La Comissió Delegada
La composició de la Comissió Delegada és la següent a 31 de desembre de 2019:
Nom i cognoms

Càrrec

Representant

Sr. Lluís Rovira i Pato
Sr. Carles Salvadó Usach

President
Vicepresident

Sr. Joan Romero Circuns
Sr. Daniel Marco

Vocal
Vocal

Sr. Jordi Berenguer

Vocal

Sr. Francisco Rodríguez

Vocal

Sr. Lluís Anaya

Vocal

Sr. Tomàs Roy

Vocal

Sra. Montserrat Cereza

Vocal

Sr. Lluís Comellas

Vocal

Sr. Boris Bellalta

Vocal

Sr. Xavier Ferràndiz

Vocal

Sr. Joan Bennàssar
Sr. Francisco Javier Marcos

Vocal
Vocal

Director, Institució CERCA
Cap del servei de Telecomunicacions de la
Secretaria de Polítiques Digitals, Generalitat de
Catalunya
Conseller delegat, ACCIÓ
Director General d’Innovació i Economia
Digital, Departament de Polítiques Digitals i
Administració
Pública,
Generalitat
de
Catalunya
Vicerector de Transferència del Coneixement i
Innovació, Universitat Politècnica de Catalunya
Gerent, Institut Municipal d’Informàtica,
Ajuntament de Barcelona
Director d’Innovació i Dades, Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació
Director d'Estratègia de Seguretat o Internet
Segura, Agència de Ciberseguretat de
Catalunya
Directora Territorial Relacions Institucionals –
Catalunya i Aragó, Orange
Vicerector de Recerca i Innovació, Universitat
Ramón Llull
Professor del Departament de Tecnologies de
la Informació i les Comunicacions, Universitat
Pompeu Fabra
Director d’Enginyeria i Infraestructures,
Corporació Catalana Mitjans Audiovisuals
Director de I+D, Mediapro
Responsable de la Unitat d’Innovació
Tecnològica, Cellnex Telecom
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Nom i cognoms

Càrrec

Representant

Sr. Josuè Sallent
Sr. Àlex Carballo

Vocal
Vocal

Sr. Albert Armengol

Vocal

Sr. Xavier Azemar

Vocal

Sr. Diego Matas
Sr. David Noguer

Vocal
Vocal

Sr. Felip Fenollosa

Vocal

Director, Fundació TICSalut Social
Responsable de Vendes del Govern i Sector
Públic de Catalunya, Vodafone
Director del Sector Públic, Fujitsu Technology
Solutions
Director del Barcelona Co-Innovation Center,
Cisco Systems
Director General, Interoute Iberia
Director de Marketing d’estratègia global,
Juniper
Director, Fundació CIM

Durant l’exercici 2019 s’han celebrat quatre reunions de la Comissió Delegada, els dies 3 de
març, 22 de maig, 20 de setembre i 29 de novembre.

1.3. L’equip de Direcció
L’equip de Direcció de la Fundació i2CAT està composat a 31 de desembre de 2019 per:
▪

Sr. Josep Paradells Aspas, Director

▪

Sr. Joan Manel Martín Almansa, Director Executiu

▪

Sr. Sergi Figuerola Fernàndez, Director de Tecnologia i Innovació

▪

Sr. Artur Serra i Hurtado, Adjunt de Direcció

1.4. Estructura organitzativa
Els espais de treball de la Fundació i2CAT estan ubicats a l’edifici Nexus I (Campus Nord UPC)
de Barcelona.
Seguint la línia de donar resposta a l’evolució de l’activitat i el desenvolupament de projectes
realitzats o iniciats en el marc de la Fundació i2CAT durant l’any 2019, s’ha materialitzat la
contractació de noves persones per al desenvolupament de projectes i per donar suport a les
activitats de recerca i innovació.
Durant l’any 2019 s’han produït les següents altes i baixes de personal:
Àrea i Personal

2019
Altes

Baixes

Variació

29

20

9

15

12

3

1.1.1. Media Internet

4

6

-2

1.1.2. Mobile Wireless

3

1

2

1.1.3. Distributed Artificial Intelligence

2

2

0

1.1.4. Cybsecurity

2

1

1

1.1.5. Software Networks

3

2

1

1.1.6. EC R&I Strategy and Policy

1

0

1

8

6

2

1.2.1. Innovation Business Development

0

0

0

1.2.2. Digital Innovation Management

8

6

2

1.2.3. Knowledge and Technology Marketing

0

0

0

6

2

4

2

0

2

2.1. Suport General

0

0

0

2.2. Suport R+D+i

2

0

2

3. Direcció

0

0

0

Total

31

20

11

1. Personal investigador i tècnic
1.1. Recerca

1.2. Innovació

1.3. Software Engineering Group
2. Personal de suport
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A 31 de desembre de 2019, la plantilla de personal de la Fundació i2CAT estava formada per 74
persones, amb el següent desglossament per àrees i gènere:

Àrea i Personal

2019

2018

D

H

Total

D

H

Total

12

45

57

7

41

48

5

25

30

2

25

27

1.1.1. Media Internet

0

6

6

0

8

8

1.1.2. Mobile Wireless

2

8

10

1

7

8

1.1.3. Distributed Artificial Intelligence

0

3

3

0

3

3

1.1.4. Cybsecurity

0

1

1

0

0

0

1.1.5. Software Networks

2

7

9

1

7

8

1.1.6. EC R&I Strategy and Policy

1

0

1

0

0

0

4

11

15

3

10

13

1.2.1. Innovation Business Development

1

1

2

1

1

2

1.2.2. Digital Innovation Management

2

8

10

1

7

8

1.2.3. Knowledge and Technology Marketing

1

2

3

1

2

3

3

9

12

2

6

8

8

5

13

7

4

11

2.1. Suport General

3

2

5

3

2

5

2.2. Suport R+D+i

5

3

8

4

2

6

3. Direcció

0

4

4

0

4

4

Total

20

54

74

14

49

63

1. Personal investigador i tècnic
1.1. Recerca

1.2. Innovació

1.3. Software Engineering Group
2. Personal de suport

El Director, Josep Paradells Aspas és personal adscrit de la UPC.

La plantilla de la Fundació i2CAT a 31 de desembre de 2019 presenta la següent distribució per
edats i per nivell formatiu:
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1.5. Memòria d’activitats
El resum de les principals activitats desenvolupades durant l’exercici 2019, així com els principals
indicadors i fites assolides es pot consultar a la memòria d’activitats de l’any 2019.
https://www.i2cat.net/about-us/annual-report/

1.6. Informació de contractes administratius executats
A continuació es mostra el detall dels contractes administratius executats durant l’any 2019.

#

Codi Expedient

Procediment

Import
Adjudicació

1

100015/19/G/1

Menor

10.800,00€

2

100015/19/M/1

Menor

5.990,00€

3

100015/19/M/2

Menor

4
5

100007/19/M/1
100015/19/G/2

6

Nom Adjudicatari

Data
Adjudicació

Centre Gestor S.L.

02/01/2019

UPCNET, SERVEIS D'ACCÉS A INTERNET DE
LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA, SLU

02/01/2019

11.420,47€

SEMICROL, SL

02/01/2019

Menor
Menor

14.600,00€
13.800,00€

Happy Computing - Software & Systems, S.L.
VIÑAS-LLEBOT ADVOCATS SLP

04/01/2019
07/01/2019

100015/19/M/3

Menor

14.800,00€

08/01/2019

7

100600017/19/M1

Menor

7.260,00€

TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS AVANÇATS
I NOUS SERVEIS SL
Mercè Molist Ferrer

8

100015/19/M/4

Menor

5.040,00€

ARESTES, SERVEIS INFORMÀTICS, SL

17/01/2019

9

500012/19/M/1

Menor

14.988,18€

Institut Arquitectura avançada de Barcelona

25/01/2019

10
11

100600024/19/1
100600003/19/M1

Menor
Menor

45.588,00€
7.510,00€

NAE COMUNICACIONS, SL
Happy Computing - Software & Systems, S.L.

28/01/2019
29/01/2019

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

100015/19/DM161
100015/19/1
100007/19/1
100600003/19/M2
200200040/19/M1
100600003/19/M3
300200032/19/M2
100600009/19/M1
100600010/19/M1
100600004/19/1

Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor

2.025,60€
28.400,00€
29.200,00€
3.600,00€
10.000,00€
14.800,00€
5.000,00€
12.661,70€
14.900,00€
20.124,00€

31/01/2019
07/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
12/02/2019
01/03/2019
01/03/2019
04/03/2019
05/03/2019
06/03/2019

22

100600004/19/M1

Menor

7.200,00€

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

300200020/19/M1
200100060/19/1
100600004/19/2
100600015/19/1
100600015/19/2
100600017/19/M2
300100075/19/1
300100075/19/2
100600015/19/3
300200032/19/1
100015/19/M/6
300200079/19/M1
400001/17/AM/13
400001/17/AM/14
400001/17/AM/15
500012/19/M/2
100020/19/M/1
100020/19/M/2
200200056/19/M1
100020/19/M/3
100600010/19/M2
100600015/19/4

Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Derivat d'acord marc
Derivat d'acord marc
Derivat d'acord marc
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor

5.225,00€
22.000,00€
15.120,00€
40.000,00€
48.000,00€
7.260,00€
16.800,00€
16.800,00€
15.000,00€
20.000,00€
11.000,00€
10.000,00€
0,00€
26.880,00€
0,00€
4.750,00€
10.311,22€
12.690,50€
7.334,47€
5.033,85€
12.000,00€
45.000,00€

45
46

100600017/19/1
1006002119DM134

Menor
Menor

28.180,00€
1.889,39€

DESINF BUMERAN,S.L.
IESE Business School. University of Navarra
Happy Computing - Software & Systems, S.L.
IGLOR SOLUCIONES
Watchity, SL
BARKENO ADVISORS, SL
BCN COUNCIL LEGAL ADVISORS SLP
Universitat Politècnica de Catalunya
Ideas 3493, SL
SERVEIS I COMPLEMENTS PER
INFRAESTRUCTURES, SL
JAMGO PRODUCTES I SERVEIS
INNOVADORS S.C.C.L.
Keiretsu Forum Business Angels, S.L.
Universitat Politècnica de Catalunya
Joan Valduvieco Llopart
VIAL TRANSIT CONTROL, S.L.U.
Knowledge Control Solutions, SL
Universitat Politècnica de Catalunya
Anna Noell Ruiz
Marc Constantí Reig
eQuales SL
Cercle Tecnològic de Catalunya
ORANGE ESPAGNE, SAU
Universitat Politècnica de Catalunya
Lot desert
Aubay Spain S.A.
Lot desert
ISENSORING NETWORKS, SL
Marc Iglesias Badia
Sergi Pedrals Portabella
FS.COM GmbH
MONCOBRA, SA
Alex Puig Pascual
SERVEIS I COMPLEMENTS PER
INFRAESTRUCTURES, SL
Livinglabing, S.L.
Drone Park, S.L.
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11/03/2019
14/03/2019
20/03/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
15/04/2019
15/04/2019
30/04/2019
02/05/2019
14/05/2019
16/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
28/05/2019
29/05/2019
30/05/2019
03/06/2019
25/06/2019
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#
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Codi Expedient
300300044/19/M1
300200021/19/1
100600010/19/1
300200032/19/M3
200100080/19/M1
300100036/19/M1
300200022/19/M1
100600017/19/M3
100600012/19/M1
100600010/19/2
400001/19/1
400001/19/M/1
200200065/19/1
100015/19/2
100600002/19/1
300200032/19/M5
100600004/19/3
1006001019DM175
300200032/19/M6
100600017/19/M4
300100065/19/M1
300300041/19/1
300300041/19/1
2003007419DM215
100600010/19/M3
300200084/19/M1
300200032/19/2
300200032/19/M8
100015/19/M/10
100015/19/3

Procediment
Menor
Obert
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Obert
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Obert
Obert
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Obert

Import
Adjudicació
8.800,00€
45.840,00€
30.000,00€
4.500,00€
13.260,00€
4.800,00€
4.500,00€
14.250,00€
14.070,00€
50.000,00€
30.200,00€
14.956,00€
19.680,00€
13.351,80€
24.900,00€
13.965,84€
19.760,00€
800,00€
10.675,19€
19.800,00€
12.500,00€
2.600,00€
3.480,00€
810,00€
4.000,00€
7.287,07€
49.750,00€
5.000,00€
13.950,00€
17.919,09€

Nom Adjudicatari

Data
Adjudicació

Universitat Politècnica de Catalunya
BARKENO ADVISORS, SL
Barcelona Blockchain Week SL
INICIATIVES EVENTS, SL
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL
Elisabet Bernal Garrido
CODITRAMUNTANA
FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES SL
TICnine Solutions SL
FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA
Naci Kurdoglu
GFI CATALUNYA GRUPO CORPORATIVO, SA
Iberoxarxa Servicios Integrales, S.L.
CANON ESPAÑA, SA
Iseti Consulting, SL
Jorge Paris Scazzocchio
Acces Serveis i Centre d'Estudis S.L.
Sra. CRISTINA JORDA ANGLORA
FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA
Sr. Josep Maria Miró i Pascual
EVERIS SPAIN, S.L.U.
MEZQUIDA ANDREU , EDUARD
MEZQUIDA ANDREU , EDUARD
Sergi Ases Quero
Sabana Labs, S.L.
Universitat Politècnica de Catalunya
PAL ROBOTICS SL
Keiretsu Forum Business Angels, S.L.
Albert Rodes Berenguer
FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE
CATALUNYA

26/06/2019
27/06/2019
01/07/2019
04/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
15/07/2019
19/07/2019
06/08/2019
04/09/2019
04/09/2019
12/09/2019
20/09/2019
30/09/2019
14/10/2019
15/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
28/10/2019
15/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
20/11/2019
22/11/2019
25/11/2019
03/12/2019
16/12/2019
20/12/2019
23/12/2019

1.7. Informació de convenis de col·laboració formalitzats
A continuació es mostra el detall dels contractes administratius executats durant l’any 2019.

#

Tipus Acord

Referència

D. Firma

D. Inici

D. Fi

24/04/2019

01/01/2015

31/12/2021

1

Addenda

2

Addenda

Addenda - Grant Agreement Impuls de la transformació
digital i mobile (GO10-010783)
Addenda nº3 conveni marc CESICAT-i2CAT

30/04/2019

01/05/2019

31/12/2019

3

Adhesió

Conveni Portal de la Recerca de Catalunya

04/06/2019

04/06/2019

03/06/2022

4

Conveni de
col·laboració
Conveni de
col·laboració
Conveni de
col·laboració
Conveni de
col·laboració
Conveni de
col·laboració
Conveni de
col·laboració
Conveni de
col·laboració
Conveni de
col·laboració
Conveni de
col·laboració
Conveni de
col·laboració
Conveni de
col·laboració
Conveni de
col·laboració

Conveni Accés BOGA AGAUR-I2CAT

26/02/2019

26/02/2019

31/12/2019

FLAME_Data sharing agreement_i2CAT _MOG

22/03/2019

22/03/2019

30/06/2021

FLAME_Data sharing agreement_i2CAT _CIPC

22/03/2019

22/03/2019

22/03/2024

Acord de col·laboració - 5G Barcelona (Orange, UPC, i2CAT
i Fundació MWC)
Convenio de Colaboración OROI_i2CAT

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2020

09/04/2019

09/04/2019

09/04/2023

Convenio de colaboración IMAC Vysio_i2CAT

11/04/2019

11/04/2019

17/04/2023

Acord intencions de col·laboració

09/05/2019

09/05/2019

09/05/2021

Conveni CSUC-i2CAT per a la promoció i utilització de
RECERCAT
Conveni Col·laboració Mercat de la Boqueria&I2CAT

23/05/2019

29/03/2019

31/12/2022

11/07/2019

11/07/2019

10/07/2021

Conveni Joint Research Unit (JRU-2) UPC & I2CAT

01/10/2019

01/10/2019

30/09/2023

Convenio Colaboración MWC & I2CAT

01/10/2019

01/10/2019

30/09/2021

Data sharing agreement_IN2 Digital Innovations GmbH

30/10/2019

30/10/2019

30/10/2022

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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#

Tipus Acord

16

18

Conveni
Generalitat
Conveni
Generalitat
Conveni Patronat

D. Firma

D. Inici

2019 - Conveni entre Generalitat i i2cat

04/02/2019

01/01/2019

31/12/2019

2019 - Conveni entre Generalitat i i2CAT (Projectes)

19/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

Conveni Direcció 2016-2019 (Pròrroga)

19/12/2019

01/01/2020

31/03/2020

19

Patrocini

13/02/2019

13/02/2019

14/03/2019

20/12/2018

31/12/2018

Patrocini

Patrocinio - Convenio Patrocinio para la iniciativa SmarCAT
Challenge 2018
Patrocinio - Premio 12 x12 Dona TIC -Telefónica de España
S.AU
Convenio patrocinio SmartCAT Challenge 2019

20

Patrocini

21

06/05/2019

05/05/2019

30/06/2019

22

Patrocini

Convenio patrocinio SmartCAT Challenge 2019 - Telefonica

28/08/2019

28/08/2019

31/12/2019

23

Third Party

Instrucciones colaboradores externos (third party) GN4-3

02/08/2019

01/01/2019

31/12/2022

24

Third Party

Third party agreement CARAMEL (GA Nº 833611)

01/10/2019

01/10/2019

31/03/2022

25

Third Party

Third party agreement 5G-CLARITY (GA Nº 871428)

01/11/2019

01/11/2019

30/04/2022

26

Third Party

Conveni Col·laboració Quantum Internet Alliance-QIA (GA Nº
820445)

20/12/2019

07/01/2020

30/09/2021

17

Referència

D. Fi

1.8. Altra informació rellevant
1.8.1. Contracte Programa 2020 – 2023
La Generalitat de Catalunya va aprovar per Acord de Govern al mes de desembre de 2019 el
contracte programa amb la Fundació i2CAT per al període 2020-2023, amb l’objectiu de
consolidar aquest centre com a referent de la recerca i la innovació digital a Catalunya.

Amb aquest contracte programa, la Generalitat de Catalunya destinarà 9,4 milions d'euros durant
el període 2020 - 2023, que ha de permetre assolir cinc objectius estratègics:
•
•
•
•
•

Incrementar l’excel·lència en la generació de coneixement i millorar el posicionament de
recerca a escala internacional,
Impulsar i generar aliances dins l’ecosistema de recerca i innovació de Catalunya,
Millorar l’impacte de les activitats de transferència de tecnologia i de coneixement al
sector privat,
Consolidar la viabilitat i sostenibilitat econòmica de l’entitat i captar
Desenvolupar talent digital.

En base a aquest contracte programa, el Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya aportarà a i2CAT unes quantitats anuals destinades a
despeses de funcionament (2 M€ el 2020; 2,4 M€ el 2021 i 2022; i 2,6 M€ el 2023) i que han de
permetre obtenir recursos i finançament competitiu extern per incrementar l’activitat de recerca i
innovació digital.
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1.8.2. Pla Estratègic i2CAT 2020 – 2023
Coincidint amb els 15 d’anys d’i2CAT, el centre ha realitzat durant el 2019 un procés participatiu,
comptant amb la visió i aportacions tant dels òrgans de govern de la Fundació com de tot el
personal que forma part de l’equip humà d’i2CAT, per formular el Pla Estratègic que ha de guiar
el futur de la institució durant els propers 4 anys.
La visió d’i2CAT és liderar el repte de dissenyar i construir la societat digital del futur a partir de
la recerca i la innovació en tecnologies digitals avançades. Generant talent i col·laborant amb els
agents de l’ecosistema local i internacional, i2CAT, amb el compromís dels seus membres,
vol convertir Catalunya en una societat creativa, apoderada i innovadora, on el coneixement i la
tecnologia digital estiguin al servei de les persones.
Aplicant els valors d’excel·lència, inspiració, compromís i col·laboració, la missió de la Fundació
i2CAT és contribuir en la definició i la vertebració d’un sistema universal d’innovació digital per
convertir Catalunya en una societat digital avançada, impulsant:
•

•

•
•

La generació de coneixement d’excel·lència orientat a resoldre els reptes de les
empreses, de la ciutadania i de l’Administració Pública (mission-driven research), posant
en valor el talent d’investigadors locals i internacionals.
La col·laboració i l’establiment de sinèrgies amb altres agents de l’ecosistema local de
recerca i d’innovació digital per co-desenvolupar solucions i productes que generin un
impacte transformador.
L’apoderament digital de la ciutadania a través de la innovació social digital, oberta,
participativa i amb capil·laritat territorial.
L’impuls d’iniciatives pioneres i tractores que permetin incrementar la projecció i la
visibilitat internacional de Catalunya com un país digital i innovador.

El Pla Estratègic d’i2CAT per al període 2020 – 2023, que consta de 4 Objectius Estratègics, 15
Objectius Específics, 42 accions i 128 subaccions estratègiques, pretén generar impacte en
àmbits de coneixement, empreses, administracions públiques i ciutadania i territori, amb el lema
de “make things happen”.

1.8.3. Recomanacions i conclusions d’Intervenció General
En els comptes anuals de l'exercici 2019 s’han tingut en consideració les conclusions i
recomanacions realitzades per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya en l’informe
de control financer de l'exercici 2018, relatives a l’anàlisi de la informació financera dels comptes
anuals, procedint de la següent manera:
1.1. S’ha procedit a incloure en la memòria la informació necessària per donar compliment de
l’article 30 de l’Ordre VEH/6/2019 de 15 de gener.
1.2. S’ha procedit a incloure una nota explicativa en la memòria on s’explicita que des de gener
de 2016 el criteri de vida útil dels equips per a processos d’informació és de 2,5 anys.
1.3. S’ha procedit a ampliar la informació del valor patrimonial de les inversions financeres en
empreses participades.
1.4. En el Balanç de situació es presenta la totalitat de l’import de cobraments pendents de
subvencions plurianuals concedides en l’Actiu corrent, però s’informa en la memòria de la
previsió que l’Entitat considera es cobrarà a curt i llarg termini.
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1.5. L’Entitat com a líder de determinats projectes que es realitzen en consorci, té l’obligació de
realitzar la interlocució entre el finançador i els participants, sent part d’aquesta obligació la
gestió de la tresoreria. En cap moment l’efectiu ingressat en els comptes bancaris de l’Entitat
corresponent als altres participants del projecte és propietat d l’Entitat i per tant, no es
registra en els seus estat financers.
1.6. La comptabilització de l’excés de transferències corrents de la Generalitat com a patrimoni
net – recursos aportats per la Generalitat es procedirà a realitzar una vegada aprovats el
comptes anuals pel Patronat, per aquest motiu als comptes, de l’exercici en curs, resten
aplicats com a ingrés i resultat corrent.
1.7. S’ha procedit a adaptar segons les recomanacions el criteri per al registre i reconeixement
de les subvencions, restant com s’especifica als apartats 4.13 i 13 de la memòria.
o
o

Criteri de registre entre subvencions reintegrables i no reintegrables
Criteri d'aplicació dels excedents de les subvencions finalistes

Atenent al criteri adaptat de comptabilització de les ajudes rebudes segons l’indicat en
l’apartat 4.13, de les subvencions no reintegrables que han estat finalitzades donant
compliment a les seves obligacions, s’havia generat un excedent d’ingressos, a 31 de
desembre de 2018, per import de 350.446,76€, que s’ha regularitzat a l’epígraf d’excedents
d’anys anteriors.
1.8. En un exercici anterior, a l’Entitat se li va derivar una situació sobrevinguda de responsabilitat
solidària d’una entitat externa, Fundació Digitalent. Aquestes obligacions s’havien registrat
en cada exercici per l’import satisfet i no per la totalitat del deute. S’ha procedit a regularitzar
contra l’epígraf d’excedents d’exercicis anteriors la totalitat del saldo pendent a retornar, i
com a contrapartida, s’ha reflectit com a passiu a llarg i curt termini.
1.9. Al tancament de cada exercici l’Entitat farà un càlcul estimatiu de l’import que pot suposar
els efectes financers dels fluxos d’efectiu futurs descomptats, corresponents als interessos
no meritats dels préstecs rebuts a tipus cero i, en funció de la rellevància del import resultant,
determinarà les actuacions a realitzar en l’àmbit comptable.
1.10. Degut a que tota activitat de R+D+i està subjecte a un elevat grau d’incertesa, la Fundació
aplica un criteri de correlació de despeses i ingressos en el registre de les partides
comptables relacionades amb cada projecte, i en base a criteris de prudència, s’espera a
la finalització del projecte i al cobrament de tots els ingressos per aplicar a resultats els
possibles romanents existents. Una de les partides afectes a aquest criteri són les
prestacions de serveis realitzades a clients, facturades i pendents d’imputar a ingressos.
Els imports registrats al tancament de 31 de desembre de 2018 complien amb el criteri
establert per l’Entitat i per tant no s’ha aplicat cap regularització
1.11. L’Entitat és beneficiària d’un projecte vinculat a l’ajuda FEDER del Programa Operatiu
2014-2020 que té un període d’execució que inicialment arriba fins a 31 de desembre de
2021. S’ha procedit a mantenir l’import diferencial, entre l’import certificat i l’import aplicat
a resultats, dels exercicis 2015, 2016 i 2017 de la subvenció FEDER com a subvenció no
reintegrable, amb la finalitat de finançar despeses dels exercicis 2020 i 2021 que
permetran complementar el 50% que no finançarà FEDER.
1.12. S’ha aplicat el mateix criteri descrit al punt 1.10.
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1.13. Seguint les recomanacions rebudes s’ha provisionat en l’exercici del 2019 els objectius del
personal meritats al 2019 i que s’han pagat al 2020.
Els efectes comptables derivats de les actuacions realitzades en atenció a les recomanacions de
l’informe de control financer s’informen a l’apartat 2.6, adaptant les xifres i informacions
comparatives de 2018 sense reformulació dels comptes anuals de l’exercici 2018.
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2. Bases de presentació dels Comptes Anuals
2.1. Imatge fidel
Els comptes anuals adjunts s’han elaborat a partir dels registres comptables de l’entitat, i inclouen
les reclassificacions i els agrupaments necessaris perquè mostrin la imatge fidel del patrimoni,
de la situació financera i dels resultats de la Fundació i2CAT a 31 de desembre de 2019.
La Fundació té la consideració d’administració pública i d’acord a l’apartat 2.4 de l’article 2 del
Decret 259/2008 de 23 de desembre pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions
i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya ha de formular
anualment un pressupost, que està inclòs dins dels pressupostos de la Generalitat, això com la
seva liquidació, la qual ha de formar part dels comptes anuals.

2.2. Principis comptables
En la preparació dels comptes anuals, han estat aplicats els principis comptables recollits en el
Pla de Comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat
de Catalunya, aprovat en el Decret 259/2008 de 23 de desembre, no existint raons excepcionals
que impedeixin la seva aplicació.
Subsidiàriament, també s’ha aplicat el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de
Catalunya, aprovat mitjançant l’Ordre VEH/137/2017 de 29 de juny.

2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
En els comptes anuals adjunts, s’han fet estimacions I hipòtesis en funció de la informació
disponible, a la data de la formulació dels mateixos, sobre els fets analitzats. És possible que els
esdeveniments que es poden donar en un futur obliguin a modificar-los (tant a l’alça com a la
Baixa) en els propers exercicis que es faria de forma prospectiva, reconeixen els efectes del
canvi d’estimació en els corresponents comptes anuals futurs.

2.4. Comparació de la informació
La Fundació presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del Balanç de
Situació, del Compte de Resultats i l’Estat de canvis en el patrimoni net, a més de les xifres de
l’exercici 2019, les corresponents a l’exercici anterior, de manera que resulten comparables entre
si d’acord amb allò que estableix el decret 259/2008 de 23 de desembre.
Les partides d’ambdós exercicis són comparables i homogènies, donat que, amb la correcció
d’errors esmentats a la nota 2.6 següent, les xifres comparatives corresponents a l’exercici 2018
han sigut ajustades.
A excepció de la partida de “Despeses de personal”, ja els objectius al personal corresponents a
l’exercici 2018 i 2019 han estat ambos registrat en l’exercici en curs, per tant aquesta partida esta
sobrevalorada en 2019 i infravalorada en 2018 per import de 153.120,22 €.
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2.5. Agrupació de partides
No existeixen agrupació de partides, ni elements recollits en diverses partides.

2.6. Canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptable
En aplicació de les recomanacions realitzades per part de la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya, la Fundació i2CAT ha realitzat durant l’exercici 2019 diverses adaptacions de
criteris comptables, errors i estimacions comptables sobre els estats financers de l’exercici 2018.
Les regularitzacions realitzades atenent aquestes adaptacions s’han aplicat de forma retroactiva,
i s’imputen directament en el patrimoni net. Així mateix, s’han modificat les xifres afectades en la
informació comparativa de l’exercici anterior.
Les adaptacions realitzades i el seu efecte sobre les partides dels estats financers de 2018 han
estat els següents:
2018

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacional
II. Excedents exercicis anteriors
II. Excedent exercici
A-2) Subvencions, donacios i llegats rebuts
B) PASSIU NO CORRENT

8.126.610,01 €
150.273,71 €
39.050,60 €
67.636,25 €
43.586,86 €
7.976.336,30 €
1.110.382,90 €

C) PASSIU CORRENT
TOTAL PATRIMONI NET + PASSIU (A+B+C)

1.529.294,28 €
10.766.287,19 €

2018 Ajustat

Nota

1.132.186,53 €
145.056,37 €
39.050,60 €
62.418,91 € (1) i (2)
43.586,86 €
987.130,16 €
(3)
5.530.798,53 €
(3)
4.103.302,13 €
10.766.287,19 €

(3)

(1) Responsabilitat solidària derivada de la situació de fallida de la Fundació Digitalent
L’any 2007, el Ministerio de Industria, Energia y Turismo va concedir una ajuda a la Fundació
i2CAT i a la Fundació Digitalent per a l’execució del projecte “Factoria Digital de Talentos” que
va ser executat de forma satisfactòria en la seva totalitat. Una gran part de l’ajuda concedida
era en forma de préstec reemborsable, que cadascun dels beneficiaris havia d’amortitzar
durant un període de 12 anys.
En data 11 de març de 2013, la Fundació i2CAT va rebre una resolució, dictada pel Secretario
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo en la que s’establia que la Fundació i2CAT era responsable del
pagament del préstec pendent de devolució de la Fundació Digitalent (que es trobava en
situació concursal i posteriorment va ser liquidada) per considerar que existia una
responsabilitat solidaria per part d’i2CAT com a coordinador del projecte.
i2CAT va presentar recurs contenciós-administratiu davant de l’Audiència Nacional i recurs
de cassació davant del Tribunal Suprem, que en data 28 de novembre de 2017 va resoldre
desestimant els motius de cassació i validant la sentència de l’Audiència Nacional, que
declarava a i2CAT com a responsable solidari.
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La Fundació i2CAT va realitzar fins a la data tots els pagaments (devolució dels préstec de la
Fundació Digitalent) acordats, si bé els havia registrat sota criteri de caixa. Atenent a las
recomanacions de la Direcció General de la Intervenció s’ha procedit al registre sota criteri de
meritament.
Aquesta adaptació ha suposat el registre de 355.684,1 euros, la totalitat de l’import pendent
de pagament a inici de l’exercici, com a major import del Passiu No Corrent y Passiu Corrent
i la seva corresponent contrapartida en Patrimoni Net – Excedent d’exercicis anteriors.

(2) Excedents de subvencions finalistes
Atenent al criteri de comptabilització de les ajudes rebudes segons l’indicat en l’apartat 4.13,
de les subvencions reintegrables que han estat finalitzades donant compliment a les seves
obligacions, s’havia generat un excedent d’ingressos a 31 de desembre de 2018 per valor de
350.446,76€, que s’ha regularitzat a l’epígraf d’excedents d’anys anteriors.
Aquesta adaptació ha suposat el registre de 350.446,76 euros, a inici de l’exercici, com a
major import del Patrimoni Net, Subvencions, Donacions i llegats i la seva corresponent
contrapartida en Patrimoni Net – Excedent d’exercicis anteriors.

(3) Registre comptable de les subvencions rebudes
La Fundació i2CAT registrava la totalitat de les subvencions rebudes com a Subvencions
donacions i llegats no reintegrables, ja que per raons històriques no hi havia dubtes raonables
sobre l’execució dels projectes i per tant, sobre la recepció dels fons concedits. Així com
tampoc es realitzava la separació entre imports dels ajustaments a cobrar entre llarg i curt
termini.
Atenent a les recomanacions presentades per la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, la Fundació i2CAT a modificat el criteri de comptabilització de les ajudes rebudes
segons l’indicat en els apartats 4.13 i 13.
Aquesta adaptació ha suposat la reclassificació, a l’inici del exercici de 7.235.363,59 euros,
de la partida de Patrimoni Net – Subvencions, donacions i llegats rebuts a la partides de
Passiu No Corrent i Passiu Corrent.

Les xifres adaptades afectes a Subvencions, donacions i llegats son:
Compte

Descripció

130
131
132
172
522
120
TOTAL

Subvencions oficials de capital
Donacions i llegats de capital
Altres subvencions, donacions i llegats
Deute a ll/t transformable en subvenció
Deute a c/t transformable en subvenció
Excedent exercicis anteriors
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Saldo Final 2018

4.747,48 €
11.388,02 €
7.960.200,80 €
94.743,00 €
15.107,46 €
- €
8.086.186,76 €

Saldo Ajustat
2018

250.904,93 €
11.388,02 €
724.837,21 €
4.420.415,63 €
2.328.174,21 €
350.466,76 €
8.086.186,76 €
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3. Aplicació de resultats
A continuació es detalla la proposta d´aplicació de l´excedent de l’exercici 2019:

Bases de repartiment

Import

Excedent de l'exercici

15.865,74 €

Total base de repartiment = Total aplicació

15.865,74 €

Aplicació a:

15.865,74 €

Romanent

15.865,74 €

Total d'aplicació = Total base de repartiment

15.865,74 €

4. Normes de registre i valoració
4.1. Immobilitzat intangible
Està constituït per les aplicacions informàtiques. Es troba valorat al seu cost d’adquisició menys
la seva corresponent amortització acumulada.
L’amortització de les aplicacions informàtiques, de tipus lineal, s’estableix segons el criteri de la
vida útil, el qual no difereix dels criteris fiscals, per un període de 4 anys.

Concepte
Aplicacions informàtiques

Percentatge anual d'amortització

Vida útil màxima

25%

4 anys

No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per deteriorament ja que les
amortitzacions han cobert perfectament la depreciació experimentada i no s’han produït altres
pèrdues reversibles sobre els mateixos.

4.2. Béns integrats del patrimoni cultural
La Fundació i2CAT no disposa de cap bé que pugui tenir la consideració de bé del patrimoni
cultural.

4.3. Immobilitzat material
L’immobilitzat material adquirit per la Fundació i2CAT es valora al preu d’adquisició minorat per
les corresponents amortitzacions acumulades. El preu d’adquisició inclou les despeses
addicionals que es produeixen necessàriament fins la posada en condicions de funcionament del
bé.
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Les despeses de manteniment i reparació d’aquest immobilitzat, si existeixen, es carreguen
contra el resultat de l’exercici en què es produeixen.
L’amortització de l’immobilitzat material adquirit per la Fundació i2CAT es dota d’acord amb la
vida útil estimada, que no difereix de l´establert en les taules fiscals, pel mètode lineal i a partir
de la data de posta en servei. Els percentatges anuals d’amortització són els següents:

Concepte
Instal·lacions i equipament tècnic
Mobiliari i equips d'oficina
Equips per processos d'informació (anteriors a
31/12/2015)
Equips per processos d'informació (posteriors a
01/01/2016)

Percentatge anual
d'amortització

Vida útil
màxima

10%-12%

9-10 anys

10%

10 anys

25%

4 anys

40%

2,5 anys

A partir de l’any 2016, pels equips per processos d’informació comprats es va tenir en compte
que l’equip s’amortitzaria a un percentatge del 40%. Aquest canvi va venir motivat degut a que
la durada mitja dels projectes és de 2,5-3 anys.

4.4. Inversions immobiliàries
La Fundació i2CAT no té inversions immobiliàries a 31 de desembre de 2018.

4.5. Arrendaments
a) Arrendament financer
La Fundació i2CAT no ha subscrit contractes d´arrendament financer.
b) Arrendament operatiu
Es tracta d´un acord mitjançant el qual l’arrendador convé amb l’arrendatari el dret a usar un actiu
durant un període de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o una sèrie de
pagaments o quotes, sense que es tracti d´un arrendament de caràcter financer. Els pagaments
derivats dels acords d’arrendament operatiu es consideren com a despesa de l’exercici en què
es meritin i s´imputen al compte de resultats.

4.6. Permutes
Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.
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4.7. Actius i passius financer
a) Actius financers
A efectes de la seva valoració, la Fundació i2CAT classifica els seus actius financers segons l’ús
que en fa, en les següents categories:
▪

Actius financers a cost amortitzat: Préstecs i partides a cobrar.
En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la prestació de serveis
per operacions de tràfic de l’empresa i la resta de crèdits, com són els préstecs i
subvencions concedides per part d´Administracions públiques i altres entitats, les fiances
i els dipòsits constituïts.
Aquests actius financers s’han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el
preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos
que li han estat directament atribuïbles.
Posteriorment, aquests actius s’han valorat pel seu cost amortitzat. Per cost amortitzat
s’entén el cost d’adquisició d’un actiu o passiu financer menys els reembossaments de
principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada
sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de
reembossament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a
més, les correccions al seu valor motivades pel deteriorament que hagin experimentat.

▪

Actius financers mantinguts per a negociar
Els valors mobiliaris corresponents a aquestes inversions, es valoren al seu preu
d’adquisició a la subscripció o compra dels mateixos i a cost amortitzat amb posterioritat.
Els interessos meritats a 31 de desembre s’han comptabilitzat en el compte de resultats.
Aquestes són inversions a curt termini i realitzades amb la finalitat d’obtenir una certa
rendibilitat dels excedents temporals de Tresoreria.

b) Passius financers
La Fundació i2CAT reconeix un passiu financer en el seu balanç quan es converteixi en una part
obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions i el dóna de baixa si
s’extingeix l’obligació.
A efectes de la seva valoració, es classifiquen en la següent categoria:
▪

Passius financers a cost amortitzat: Dèbits i partides a pagar
En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers que s’han originat en la compra
de béns i serveis per operacions de tràfic de l’entitat i aquells que no tenen un origen
comercial.
Inicialment, aquests passius financers s’han registrat pel seu valor raonable que és el
preu de la transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles i
posteriorment, s’han valorat pel seu cost amortitzat.
També s´inclouen en aquesta categoria, els préstecs rebuts d´entitats no financeres,
valorats a cost amortitzat.
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En els balanços de situació adjunts, es classifiquen com a passiu corrent les operacions
amb venciment igual o inferior a 12 mesos, i com a passiu no corrent les de venciment
superior.

4.8. Existències
A data 31 de desembre de l’any 2019 la Fundació i2CAT no té cap element que pugui ser
considerat com a existències.

4.9. Impost de societats
La Fundació no registra a la seva comptabilitat la despesa de l’Impost sobre Societats ja que per
aplicació de la Llei del Parlament Espanyol, “Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de “régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”, totes les seves
rendes estan exemptes d’aquest impost.

4.10. Despeses i ingressos
La majoria de l’activitat desenvolupada per la Fundació correspon a l’execució de projectes de
recerca i d’innovació que tenen períodes d’execució plurianuals. Degut a que tota activitat de
R+D+i està subjecte a un elevat grau d’incertesa, la Fundació aplica un criteri de correlació de
despeses i ingressos en el registre de les partides comptables relacionades amb aquests
projectes, i en base a criteris de prudència, s’espera a la finalització del projecte i al cobrament
de tots els ingressos per aplicar a resultats els possibles romanents dels ingressos del projecte.
En el cas de projectes de subvencions finalistes, els romanents podrien venir derivats
d’eficiències aconseguides en les despeses indirectes, mentre que en el cas de projectes de
prestació de serveis de R+D+i a empreses, els romanents podrien venir d’eficiències en les
despeses directes i de marges de benefici.
Per aquest motiu els possibles beneficis generats no s’imputaran com ingrés fins a la finalització
total del projecte relacionat. Amb aquest procediment de registre la Fundació evita imputar
ingressos en un exercici i que posteriorment puguin ser anul·lats.
Els imports dels impostos no deduïbles que graven les operacions de compra de béns o
adquisició de serveis, es registren com a més valor dels béns i serveis adquirits.

4.11. Provisions i contingències
Els comptes anuals de la Fundació recullen totes les provisions significatives en les quals és
major la probabilitat que s’hagi d’atendre l’obligació. Les provisions es reconeixen únicament en
base a fets presents o passats que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en
consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven
i són re-estimades amb ocasió de cada tancament comptable. S’utilitzen per afrontar les
obligacions específiques per a les quals van ésser originalment reconegudes. Es procedeix a la
seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d’existir o disminueixen.

Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya

Pàgina 27 de 53

2019
Comptes Anuals

4.12. Despeses de personal
Les despeses de personal inclouen tots els sous i les obligacions d’ordre social meritades. La
Fundació i2CAT no té compromisos per pensions.
En els comptes anuals del 2019 s’han registrat els imports de les retribucions variables (objectius)
meritats durant l’exercici 2019 i que han estat satisfets al mes de febrer de 2020.

4.13. Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb caràcter
general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s'han de reconèixer en el compte
de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb
les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a
passius de l'entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables. A aquests efectes, es
considera no reintegrable quan hi ha un acord individualitzat de concessió de la subvenció,
donació o llegat a favor de l'entitat, s'han complert les condicions establertes per a la seva
concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la recepció de la subvenció, donació o llegat. Si no
es compleixen aquests requisits, seran considerats subvencions reintegrable i seran reconeguts
com a passiu.
Es considera que no hi ha dubtes raonables en el cas dels imports de cobraments efectius dels
ajuts i/o dels imports de despeses executades dels projectes.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de
l'import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé
rebut, referenciats ambdós valors al moment del seu reconeixement.
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de no
reintegrables s'efectua atenent a la seva finalitat.
D’acord amb els criteris descrits, els acords individualitzats de concessió de subvencions que
abastin diferents exercicis, tinguin o no el caràcter de reintegrables, s’han de comptabilitzar
atenent el seu venciment, ja sigui a curt o llarg termini.
Un cop s’hagi donat compliment a les activitats de la subvenció finalista, es procedirà amb el
tancament comptable de la subvenció. En cas que existeixi saldo excedent, es procedirà a aplicar
aquest import a un compte de recursos propis per destinar-lo a l’execució d’activitats alineades
amb els objectius fundacionals de l’Entitat, i es demanarà la ratificació al Patronat de la Fundació.
Les subvencions, donacions i llegats de capital de diferents elements patrimonials es
comptabilitzen traspassant-se al resultat de l’exercici en proporció a la depreciació
experimentada durant el període pels elements d’immobilitzat afectes.
Les subvencions no finalistes (transferències per a despeses corrents) es traspassaran a
resultats, com a ingrés, la part resultant d’aplicar el criteri de correlació de despeses d’explotació
en base a l’article 13.3 de la Llei de Pressupostos.
En el cas de l’existència de préstecs a tipus d’interès zero, la Fundació registrarà inicialment la
operació pels imports reals rebuts i procedirà, a cada tancament de l’exercici, a les correccions
necessàries a valor raonables de l’operació, sempre que els diferencials existents entre ambos
valor siguin rellevants per la interpretació dels estats financers.
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El tipus d’interès de mercat a utilitzar per a determinar el valor raonable de l’operació serà el tipus
d’interès de mercat corresponent a préstecs de característiques similars.
Atenent el fons econòmic de l’operació es posarà de manifest una subvenció del tipus d’interès,
per la diferencia entre l’import rebut i el valor raonable del deute, que es reconeix inicialment com
un ingrés de patrimoni, el qual s’imputarà al compte de resultats d’acords amb un criteri financer.
L’ingrés es registrarà com a resultat financer o ordinari en funció de objecte de la concessió del
préstec.

4.14. Transaccions entre parts vinculades
La Fundació i2CAT realitza la totalitat de les seves operacions amb les mateixes condicions i
característiques, independentment amb qui les realitzi, per la qual cosa no existeix cap distinció
entre operacions amb possibles parts vinculades i tercers.

5. Immobilitzat material
L’anàlisi del moviment durant l´exercici actual i anterior de l´immobilitzat material i de les seves
corresponents amortitzacions acumulades és el següent:
Estat de moviments dels
immobilitzacions
materials

Instal·lacions, i
equipament
tècnic

Mobiliari i equips
d'oficina

Altre immobilitzat
material

Total 2019

Total 2018

5.900,00 €

Saldo inicial

123.870,71 €

2.407.366,34 €

2.537.137,05 €

2.458.293,66 €

(+) Entrades

25.843,05 €

50.727,96 €

-

€

76.571,01 €

80.912,33 €

-310,30 €

-1.090,08 €

-

€ -

1.400,38 €

-2.068,94 €

- €

- €

-

€

Cost

149.403,46 €

2.457.004,22 €

Saldo inicial Amort. Acum.

40.335,44 €

2.305.307,11 €

5.900,00 €

2.351.542,55 €

2.256.853,70 €

(+) Dotacions

15.904,47 €

72.478,05 €

- €

88.382,52 €

95.366,05 €

956,86 €

-677,20 €

(-) Sortides i baixes
(+/-) Reclassificacions

(-) Sortides i baixes

- €

(+/-) Reclassificacions

- €

Total Amort. Acum.
Valor net comptable

56.239,91 €
93.163,55 €

-956,86 €
- €

5.900,00 €

- € - €

2.376.828,30 €

5.900,00 €

80.175,92 €

- €

-

€

2.612.307,68 €

- €
2.537.137,05 €

€

- €

2.438.968,21 €

2.351.542,55 €

-

173.339,47 €

185.594,50 €

El mètode d´amortització i la vida útil estimada per a cada grup d’elements de l´immobilitzat
material s´indica a l’apartat 4.3 de la present memòria.
La majoria dels elements d’immobilitzat material estan afectes a subvencions de capital.
La Fundació i2CAT no té inversions en immobilitzat material situades fora del territori de
Catalunya. Tot l’immobilitzat material està afecte a les activitats que desenvolupa la Fundació.
Durant l´exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per deteriorament per a
cap element d´immobilitzat material.
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6. Inversions immobiliàries
La Fundació i2CAT no té inversions immobiliàries.

7. Béns de patrimoni cultural
La Fundació i2CAT no disposa de cap bé que pugui tenir la consideració de bé del patrimoni
cultural.

8. Immobilitzat intangible
L’anàlisi del moviment durant l´exercici actual i anterior de l´immobilitzat intangible i de les seves
corresponents amortitzacions acumulades és el següent:
Estat de moviments de les
immobilitzacions materials
Saldo inicial
(+) Entrades
(-) Sortides i baixes
(+/-) Reclassificacions
Cost
Saldo inicial Amort. Acum.
(+) Dotacions
(-) Sortides i baixes
(+/-) Reclassificacions
Total Amort. Acum.
Valor net comptable

Aplicacions
informàtiques
174.199,51 €
10.365,99 €
0,00 €
0,00 €
184.565,50 €
127.122,30 €
20.240,18 €

Acomptes

Total 2019

Total 2018

13.485,74 € 187.685,25 € 171.774,27 €
0,00 €
10.365,99 € 75.910,98 €
0,00 €
- €
- €
0,00 €
- € -60.000,00 €
13.485,74 € 198.051,24 € 171.774,27 €
- € 127.122,30 € 85.046,08 €
- €
20.240,18 € 17.082,96 €
- €
0,00 €
- €
- €
- €
- €
- € 147.362,48 € 102.129,04 €
13.485,74 €
50.688,76 € 69.645,23 €

- €
147.362,48 €
37.203,02 €

A principis del 2018 es va reclassificar el saldo corresponent a la plataforma i2SENSOR que
estava registrada com una aplicació informàtica en curs (compte 209), al compte d’aplicacions
informàtiques (206). En aquest sentit a 31 de desembre de 2019, el cost dels immobilitzats
intangibles és de:

Concepte
Aplicacions informàtiques
Aplicacions informàtiques en curs
Total

Compte
comptable
206
209

Import
184.565,50 €
13.485,74 €

El mètode d’amortització i la vida útil estimada de l’immobilitzat intangible s’indica a l’apartat 4.1
de la present memòria. La Fundació i2CAT no té inversions en immobilitzat intangible situades
fora del territori de Catalunya. Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions
valoratives per deteriorament per a cap element d´immobilitzat intangible.
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9. Arrendaments i altres operacions similars
La Fundació té la seva seu en l’edifici Nexus I, al carrer Gran Capità 2-4 de Barcelona. Per
aquests espais s’han signat diferents contractes d'arrendament amb el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, tal com es detalla a continuació:
▪

▪

▪
▪
▪

▪

Contracte de data 1 de setembre de 2015 amb una durada de cinc anys.
Els espais llogats són:
o Despatxos 202 i 203 (233 m2 cadascun)
o Magatzem 203
o Plaça d’aparcament 13, 17, 18, 55 soterrani 1 i plaça 36 soterrani 2.
Contracte de data 25 d’abril de 2016, amb una durada d’un any prorrogable en terminis
anuals
L’espai llogat és la plaça d’aparcament número 16 del soterrani 1
Contracte de data 1 de juny de 2017 amb una durada de cinc anys
L’espai llogat és el magatzem número 208 del soterrani 2.
Contracte de data 1 de setembre de 2018 amb una durada de cinc anys
L’espai llogat és el despatx número 107 (61 m2).
Contracte de data 20 de setembre de 2018 amb una durada d’un mes prorrogable
mensualment
L’espai llogat és la plaça d’aparcament número 18 del soterrani 2.
Contracte de 1 de juny de 2019 amb una durada de 1 any i 3 mesos
L’espai llogat és el despatx número 106 (61 m2)

En concepte de lloguer d’espais de la Fundació i2CAT a l’edifici Nexus I del c/Gran Capità, 2-4,
de Barcelona, s’ha reconegut com a despesa de l´exercici 2019 un import de 104.348,94 €.
En total la Fundació i2CAT disposa de 588 m2 d’oficines arrendats a l’edifici Nexus I.
L’Entitat comptabilitzava tant les despeses de lloguer com les despeses comunes al compte 621,
quan aquestes últimes haurien de comptabilitzar-se en el compte corresponent tenint en
consideració la seva naturalesa. Per tant a partir de l’any 2019 s’han comptabilitzat de forma
separada al compte 6290020 corresponent a les despeses comunes.
A data 28 de setembre 2018 es va formalitzar l’arrendament d’un espai a l’edifici del Citilab de
Cornellà (32 m2), per instal·lar-hi un laboratori de tecnologies immersives a partir de l’1 d’octubre
de 2018. El primer contracte tenia una vigència de 19 dies. Es va signar una primera pròrroga
per allargar l’arrendament fins el 31 de desembre de 2018. Posteriorment una segona pròrroga
per allarga-ho fins el 30 de maig de 2019 i finalment una tercera pròrroga fins al 30 de setembre
de 2020.
El 30 d’agost de 2019 es va signar un contracte amb l’empresa Canon per l’arrendament d’una
impressora comuna. El contracte iniciat el 1 de setembre de 2019 té una durada de 48 mesos.
La quota mensual és de 66,53 euros que corresponen a l’amortització de l’equip.
A més com a altres arrendaments hi ha un despesa reconeguda de 17.422,41 €, que corresponen
a lloguers de sales de reunions o conferències, la impressora multifunció que tenim a les oficines
i dominis d’Internet.
Arrendaments i altres
operacions de
naturalesa similar

2019

2018

Lloguer instal·lacions

104.348,94 €

120.543,29 €

Altres lloguers
Total

17.422,41 €

6.563,46 €

121.771,35 €

127.106,75 €
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10. Actius financers
A continuació es mostra el valor en euros de cadascuna de les categories d’actius financers a
llarg i a curt termini:

10.1. Actius financers a llarg termini
Concepte
Valors representatius de deute
Crèdits, derivats i altres
Total

2019

2018

106.490,00 €

106.490,00 €

15.628,55 €

13.614,55 €

122.118,55 €

120.104,55 €

Les dades d’aquestes societats són les següents:

Volta Networks Inc.
La Fundació i2CAT té participació en el capital social de la societat “Volta Networks Inc.” per
import de 66.490€, que es va formalitzar durant el 2016. La gerència d’aquesta societat ens ha
informat que el valor de mercat de les seves participacions a tancament de l’exercici és de 2,208$
per acció.
▪
▪
▪

EIN 44-4119200
Percentatge participació: 0,848%, que correspon a 219.150 accions nominals
Domicili social: C/ 51 Harvard Ave, Unit 2 MA 02446 BROOKLINE (Estats Units
d’Amèrica)

Watchity S.L.U
A data 12 de juny de 2017 es va formalitzar amb l’empresa Watchity S.L.U un contracte d’inversió
i acord entre socis per ampliar el capital social d’aquesta, l’import aportat per la Fundació va ser
de 40.000,00 €.
▪
▪
▪

CIF: B-66574385
Percentatge participació: 3,20%, que corresponen a 138 participacions
Domicili social: Carrer Sicília, número 288, pis 1 porta 1, Barcelona

A continuació es mostra els Fons Propis de Watchity S.L.U.
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D’altra banda els 15.628,55 € corresponen a fiances constituïdes vinculades al lloguer de les
oficines de la Fundació. La variació de l’import respecte a 2018 és a conseqüència d’una fiança
corresponent al lloguer del despatx 106 ubicat a l’Edifici Nexus I.

10.2. Actius financers a curt termini i llarg termini

Actius financers a cost amortitzat
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

2019
339.176,04 €

2018
272.327,16 €

Altres crèdits amb Administracions públiques

7.555.223,64 €

7.214.670,19 €

Total

7.894.399,68 €

7.486.997,35 €

El desglossament de la partida del balanç: “Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar” amb un saldo a 31 de desembre de 2019 de 7.894.399,68 € és el
següent:
▪

“Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis” : el saldo a 31 de desembre
és de 339.176,04 € i correspon majoritàriament a prestacions de serveis i a
aportacions d´entitats.

▪

“Altres crèdits amb Administracions públiques”: el saldo a 31 de desembre és de
7.555.223,64 € i correspon a subvencions i préstecs concedits per Administracions
Públiques.

El detall de les partides que composa el saldo “d’Altres crèdits amb Administracions públiques”
a 31 de desembre de 2018 i 2019 és el següent:
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Compte

Concepte

2018

2018

Deutor / (Creditor)

Deutor / (Creditor)

470

HP Deutora IVA

133.722,31 €

472

HP IVA suportat

309,93 €

- €

473

HP Deutora IS
Administracions públiques deutores per
préstecs i subvencions concedides

435,32 €

435,32 €

4708

Total crèdits amb Administracions Públiques

154.029,07 €

7.420.756,08 €

7.060.205,80 €

7.555.223,64 €

7.214.670,19 €

Per a aquesta anualitat la Fundació ha sol·licitat la devolució a Hisenda del import reflectit al
compte 470-Hisenda Deutora IVA (133.722,31 €). Aquesta acció s’ha portat a terme considerant
que en la mesura que l'activitat de recerca de la fundació, finançada amb subvencions, donacions
o pròpia facturació, té la finalitat última d'oferir al mercat els seus resultats, susceptibles
d'explotació i comercialització, a les empreses. En base al criteri d'activitat econòmica/noeconòmica argumentat, es calcula una prorrata que és d'aplicació per a aquelles despeses
generals/indirectes no associades directament a una activitat econòmica o no- econòmica.
Tot seguit detallem la composició del saldo del compte 4708 – Administracions públiques
deutores per préstecs i subvencions concedides dels projectes competitius, dels projectes de
subvencions competitives, classificats segons l’origen dels fons (Estatal, Europa, Nacional,
Generalitat de Catalunya i PO FEDER 2014-2020) i en funció de la previsió de cobrament
esperada (curt i llarg termini):

DENOMINACIÓ AJUDA
TOTAL ESTATAL

4708 C/T
24.200,00 €

4708 LL/T
41.317,54 €

TOTAL
65.517,54 €

TOTAL EUROPEU

1.036.314,07 € 1.728.165,16 € 2.764.479,23 €

TOTAL NACIONAL

2.444.276,15 €

2.146.483,85 € 4.590.760,00 €

3.504.790,22 €

3.915.966,55 € 7.420.756,77 €

11. Passius financers
Atenent les conclusions i recomanacions de l’informe de control financer de l'exercici 2018
realitzat per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, com s’ha explicat a l’apartat
2.6, s’ha regularitzat contra l’epígraf d’excedents d’exercicis anteriors les despeses no imputades
derivades de la responsabilitat solidària davant el préstec de la Fundació Digitalent, per import
de 355.684,11€. Com a contrapartida, aquesta regularització queda reflectida com un increment
en el passiu a curt i a llarg termini.
El valor en llibres de les diverses categories de passius financers a llarg i a curt termini es mostra
a continuació.
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11.1. Passius financers a llarg termini
Passius financers a cost amortitzat

2019

2018

Deutes amb altres entitats

589.552,09 €

651.747,10 €

Altres deutes a llarg termini

3.361.657,79 €

Total

3.951.209,88 €

4.515.158,63 €
5.166.905,73 €

A data 31 de desembre de 2019 la Fundació i2CAT no tenia cap deute a llarg termini amb entitats
bancàries.
A finals de 2019 els deutes a llarg termini amb altres entitats, tots amb venciment inferior als 5
anys, tenen un valor de 589.552,09 € que corresponen a préstecs vinculats a projectes de R+D+i
concedits per part del “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, del “Ministerio de Economía
y Competitividad” i del “Ministerio de Ciencia e Innovación”.
D’aquest saldo, l’import de 447.278,45 € correspon a préstecs vinculats a l’execució de projectes
de R+D+i on el beneficiari és la Fundació i2CAT.
L’import restant de 142.273,64€ correspon al préstec a llarg termini que es deriva de
responsabilitat solidària del préstec que era beneficiari la Fundació Digitalent.

Projecte

Organisme

CLOUD

MINECO

CLOUD DESTINATION

MINECO

CORPORATE COMMUNITY

MINECO

CUIDATS

MINECO

EFFICITY

MINECO

FACTORIA DIG TALENTOS

MITYC

FURIA

MITYC

SELENE
FACTORIA DIG TALENTOS
(Benefiaci Fund. Digitalent)

MITYC
MITYC

Anualitat
concessió
2012
2013
2011
2012
2011
2012
2013
2012
2013
2007
2008
2006
2009
2010
2007
2008

Import concedit

Term. Amort.

Carència

% Int.

Import Venciment
ll/t

30.505,12 €

11

3

0,00%

6.727,74 €

267.735,09 €

11

3

0,00%

91.389,80 €

81.782,30 €

11

3

0,00%

36.875,51 €

154.414,00 €

8

2

1,00%

9.376,00 €

178.325,00 €

11

3

0,00%

36.473,10 €

545.967,24 €

15

2

0,00%

83.707,49 €

102.887,90 €

15

3

0,00%

11.287,19 €

515.100,04 €

15

3

0,00%

171.441,62 €

545.967,24 €

15

2

0,00%

142.273,64 €

Total préstecs

589.552,09 €

Total

589.552,09 €

A 31 de desembre de 2019, l’import dels altres deutes a llarg termini de 3.361.657,79€ correspon
a les partides de:
▪

▪

Les bestretes reemborsables FEDER per import de 36.663 € . Aquestes consisteixen
en que el Ministeri concedeix un crèdit pont fins a la justificació per part del beneficiari
de la totalitat de l’ajuda. Si la justificació de l’ajuda es realitza correctament la bestreta
es convertirà en ingrés.
Subvencions reintegrables a llarg termini pendent executar per import de
3.332.499,79 €.

El desglossament d’aquest saldo d’altres deutes a llarg termini és el següent:
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36.663,00 €

Estatal

36.663,00 €

SOFTWIBACK

1.751.049,75 €

Europeu

207.331,25 €

5G-CLARITY

95.944,45 €

5GCroCo (GA Nº 825050)
5G-VICTORI (GA Nº857201)

149.450,00 €

5GZORRO

340.993,75 €
17.430,00 €

AERIAL UPTAKE
CARAMEL

201.887,23 €

Cross-layer cognitive optimization tools & methods for the lifecycle support of dependable CPSoS

196.375,00 €
47.000,00 €

GN4-3 (GA Nº 856726)

69.287,82 €

MED GAIMS

358.293,75 €

PLEDGER

67.056,50 €

SMARTY (PGI05839)

1.573.945,04 €

Nacional

91.875,00 €

BEATRIU DE PINOS

60.658,13 €

FACTORIES OF FUTURE
FEMIOT

298.858,31 €

Impuls de la transformació digital i mobile

868.610,00 €

QuantumCAT (IU16-011431)

18.059,82 €

RETHSON 5G

15.018,83 €
84.693,02 €

SMARTSPACES

136.171,93 €

VIVIM

3.361.657,79 €

Total general

11.2. Passius financers a curt termini
Deutes a curt termini

2019

Deutes amb altres entitats

264.373,38 €

Altres deutes a curt termini

4.056.229,25 €

Total

4.320.602,63 €

2018
208.873,86 €
2.589.115,31 €
2.797.989,17 €

La Fundació i2CAT no té cap deute subjecte a garantia real.
A 31 de desembre de 2019 els deutes a curt termini amb altres entitats tenen un valor de
264.373,38€ que corresponen a préstecs vinculats a projectes de R+D+i concedits per part del
“Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, del “Ministerio de Economía y Competitividad” i
del “Ministerio de Ciencia e Innovación”.
D’aquest saldo, l’import de 193.236,56€ € correspon a préstecs vinculats a l’execució de
projectes de R+D+i on el beneficiari és la Fundació i2CAT.
L’import restant de 71.136,82€ correspon al préstec a curt termini que es deriva de responsabilitat
solidària del préstec del que era beneficiari la Fundació Digitalent.
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Quota
amortització

Projecte

Mes amortització

CLOUD

Gener

3.813,14 €

CLOUD DESTINATION

Gener

31.530,93 €

CORPORATE COMMUNITY

Gener

10.222,79 €

CUIDATS

Gener

27.179,45 €

EFFICITY

Gener

12.157,70 €

Novembre

41.940,10 €

Juny

8.573,99 €

Juny/Setembre

5.679,48 €

FACTORIA DIG TALENTOS
FURIA
FURIA 2

Gener

9.278,59 €

SELENE

Novembre

42.860,39 €

FactORIA DIG TALENTOS (F. Digitalent)

Novembre

INNCORPORA D.D

Total

71.136,82 €
264.373,38 €

A 31 de desembre de 2019, l’import dels altres deutes a curt termini de 4.056.229,25€ correspon
subvencions reintegrables a curt termini pendent d’executar.
El desglossament d’aquest saldo d’altres deutes a curt termini és el següent:
Estatal

159.044,19 €

5GCITY-Estatal

42.029,83 €

CAPFIS

59.000,00 €

EFFICITY

15.107,47 €

ONOFRE 2
Europeu
5GCITY-H2020

42.906,89 €
2.444.350,58 €
27.753,03 €

5G-CLARITY

306.436,70 €

5GCroCo (GA Nº 825050)

261.959,88 €

5G-ESSENCE
5GPICTURE

181,82 €
19.062,52 €

5G-VICTORI (GA Nº857201)

201.110,88 €

5GZORRO

165.357,25 €

AERIAL UPTAKE

113.424,80 €

BOOST 4.0

70.710,76 €

CARAMEL

289.137,43 €

Cross-layer cognitive optimization tools & methods for the lifecycle support of dependable CPSoS

116.500,00 €

FED4FIREPLUS

25.334,26 €

FLAME

10.069,40 €

GN4-3 (GA Nº 856726)

28.189,98 €

IMAC
MED GAIMS
MUV (GA Nº 723521)
PLEDGER
SaT5G
SCALEEU2p
SMARTY (PGI05839)
VRTogether (GA Nº 762111)

70.504,14 €
233.214,44 €
52.823,14 €
163.831,25 €
976,15 €
20.672,40 €
104.476,55 €
162.623,81 €

Nacional

1.452.834,48 €

ACADOM

11.119,94 €

Ajuntament de Barcelona

37.000,00 €

BEATRIU DE PINOS

52.425,00 €

FACTORIES OF FUTURE
FEMIOT
HL4.0
Impuls de la transformació digital i mobile

39.181,59 €
169.048,07 €
11.688,83 €
777.054,74 €

PERSOSER

34.317,32 €

QuantumCAT (IU16-011431)

27.206,25 €

RETHSON 5G

57.458,25 €

SENIX

24.125,48 €

SGR2017
SMARTSPACES
VIVIM
Total general
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11.3. Creditors del passiu
El saldo de creditors del passiu corrent està composat per:

Crèdits per activitat i altres comptes a pagar

2019

Creditors varis

338.146,80 €

Personal

195.779,27 €

2018
456.714,57 €
- €

Administracions públiques

215.113,37 €

176.645,92 €

Total

749.039,44 €

633.360,49 €

Tal i com es menciona a l’apartat 4.12, l’any 2019 s’ha registrat l’import corresponent als objectius
meritats durant aquesta anualitat i pagats al febrer 2020.

12. Fons propis
Els fons propis de la Fundació a 31 de desembre de 2019 són de 160.922,11€, que es desglossen
en:
▪
▪
▪

fons fundacionals, que incorpora la dotació fundacional i que té un import de 39.050,60€.
excedents dels exercicis anteriors, amb un import total de 106.005,77€
excedent de l’exercici, amb un import de 15.865,74€

Atenent les conclusions i recomanacions de la Intervenció General, com s’ha explicat en l’apartat
2.6, s’han aplicat les següents correccions en les xifres de l’exercici 2018:
▪

Atenent al criteri de comptabilització de les ajudes rebudes segons l’indicat en l’apartat 4.13,
de les subvencions reintegrables que han estat finalitzades donant compliment a les seves
obligacions, s’havia generat un excedent d’ingressos a 31 de desembre de 2018 per valor de
350.446,76€, que s’ha regularitzat com un ingrés en l’epígraf d’excedents d’anys anteriors.
El detall dels projectes que han generat aquest excedent és el següent:

Compte

Denominació

1320133

SUBV UE - RICHES

1321306

SUBV. MICIIN - CIRUGIA BARIATRICA

1320119

DEUTE LL/T SUBV.UE FEDC4FIRE

1320144

SUBV. UE - CHARISMA

1321325

SUBV. MINECO-ONOFRE

1320146

SUBV. UE - SESAME H2020

1320150

SUBV. UE - SODALITE

1320148

SUBV. UE - O4C

Total

▪

Saldo
3.069,52 €
608,17 €
42.606,34 €
109.354,02 €
8.484,00 €
123.887,75 €
19.727,04 €
42.729,92 €
350.466,76 €

La regularització de les despeses derivades de la responsabilitat solidària de la Fundació
Digitalent, aplicant la comptabilització segons el criteri de meritament, generen una pèrdua
de 355.684,10€ contra l’epígraf d’excedents d’exercicis anteriors.
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Concepte

2019

2018

Dotació fundacional
Romanent
Excedents negatius d'exercicis- anteriors

39.050,60 €
67.636,25 €

5.217,34 € 15.865,74 €

Excedent de l'exercici

5.217,34 €
43.586,81 €

39.050,60 €

39.050,60 €

160.922,11 €

145.056,32 €

Total Patrimoni
Total

39.050,60 €
111.223,11 €

13. Subvencions, donacions i llegats
Transferències de la Generalitat
Segons l’article 13 de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2017 i del Text Articulat del Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per a l’exercici 2017, les transferències corrents a favor de les entitats que es
classifiquen com a Administració pública de la Generalitat de Catalunya o bé que aquesta hi
participa de forma majoritària, tenen per objecte finançar les despeses d’explotació en la mesura
necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat de les dotacions per
amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d’existències i baixes d’immobilitzat.
En el cas que al 31 de desembre aquestes entitats tinguessin un romanent de tresoreria derivat
d’un excés d’ingressos cedits, transferències o aportacions de la Generalitat o de les entitats del
seu sector públic, no obtingudes en concurrència, el departament competent en matèria de
pressupostos hauria d'efectuar una retenció de les aportacions i transferències que els
departaments als quals estan adscrites les entitats afectades tenen previst atorgar, per l'import
que determini la Intervenció General, llevat que per llei, contracte programa o per altres acords
el Govern s'hagi establert que han de tenir una altra destinació.
Com a conseqüència, la Fundació no imputa íntegrament al resultat de l’exercici les subvencions
corrents d’explotació que rep de la Generalitat de Catalunya, sinó que imputa l’import necessari
per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys de l’exercici, llevat de les dotacions per
amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d’existències i baixes d’immobilitzat.
La transferència de la Generalitat corresponent a l’exercici 2019, per import de 1.060.000€, s’ha
imputat a despeses corrents d’estructura i despeses d’explotació vinculades a projectes
impulsats per la Fundació, per import de 485.000 € i 575.000 € respectivament.
L’import de la subvenció d’explotació de la Generalitat pendent d'aplicar al final de l’exercici 2019
és la següent:

a) Total ingressos (sense transferències corrents)
b) Total despeses:
c) Ajustaments:
Subvencions capital

4.635.317,38 €
-5.679.451,64 €
-133,22 €
108.622,70 €

Pèrdues deteriorament i variació provisions
Amortització immobilitzat
Deteriorament i resultat alienació immobilitzat
Resultat (a+b-c)
d) Transferències per equilibrar el resultat
Resultat d'acord amb art. 13.3 ll.p (a+b+d)
Excés transferències corrents imputades a PIG
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Pel que fa al tractament comptable de l’excés de transferències corrents de la Generalitat,
recordem que d’acord amb l’article 67.4 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i
financeres, l'excés o el benefici derivat de les transferències de l'Administració de la Generalitat
o de les entitats del seu sector públic als centres CERCA no ha d'ésser minorat de les
transferències corrents establertes en el pressupost de la Generalitat o de les seves entitats per
a l'exercici següent.
Aquest excés ha de quedar registrat com a patrimoni net – recursos aportats per la Generalitat.
La seva comptabilització es realitzarà una vegada aprovats el comptes anuals pel Patronat, per
aquest motiu als comptes de l’exercici en curs resten aplicats com a ingrés i resultat de l’exercici
corrent.

Reclassificacions de subvencions finalitzades
Atenent les conclusions i recomanacions de la Intervenció General, i aplicant els criteris de
comptabilització de les ajudes rebudes segons l’indicat en l’apartat 4.13, del saldo disponible a
31 de desembre de 2018, corresponent a subvencions no reintegrables que havien estat
finalitzades donant compliment a les seves obligacions, a inici de l’exercici 2019 es va procedir a
la següent adaptació:
▪

246.157,45€ s’han reclassificat a un compte 130 de Recursos Propis – Subvencions de
Capital (capital), destinat a finançar les operacions de adquisició d’elements d’immobilitzat

▪

324.107.60€ s’han reclassificat a un compte 132 de Recursos Propis – Projectes (explotació),
destinat a finançar projectes que disposen de subvencions amb una intensitat inferior al
100% (convocatòries RIS3CAT, INTERREG, ENPI CBC MED, etc).

El detall dels saldos reclassificats és el següent:
AJUDA

IMPORT
246.157,45 €

TOTAL CAPITAL

7.016,00 €

FI CONTENT

74.919,00 €

GN3

4.473,15 €

SPECIFI
TRESCIMO

8.173,43 €

CREATI-FI

12.616,08 €
4.843,77 €

DOLFIN
FELIX

60.496,68 €

GN4-1

24.453,68 €

T-NOVA (619520)

32.505,85 €

TV-RING

15.700,82 €
958,99 €

INNOVA'T

324.107,60 €

TOTAL EXPLOTACIÓ

134,37 €

INNOVA'T

38.093,82 €

RICHES

77.781,18 €

COSIGN
CYCLONE

103.439,32 €

SONATA

104.658,91 €

A la reunió de juny de 2020 del Patronat de la Fundació es sol·licita la ratificació d’aquestes
regularitzacions.
Aplicant els criteris de comptabilització de les ajudes rebudes segons l’indicat en l’apartat 4.13,
el saldo disponible a 31 de desembre de 2019 corresponent a subvencions no reintegrables que
havien estat finalitzades donant compliment a les seves obligacions és de 137.864,80 €.
Ajuda
GROWSMARTER
SHIELD
Total

Import
28.271,08 €
109.593,72 €
137.864,80 €
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A la reunió de juny de 2020 del Patronat de la Fundació es sol·licita l’autorització per a
reclassificar aquests saldos al compte de Recursos Propis - Projectes (explotació), a efectes
d’inici de l’exercici 2020.

El quadre d’evolució de les subvencions, donacions i llegats durant l’exercici 2019 ha estat el
següent:

Subvencions

Saldo a 31/12/2018

Addicions

Ampliacions

Traspàs a Resultats

Subvencions oficials de capital
Donacions i llegats de capital
Altres subvencions
Subvencions a llarg termini
Subvencions a curt termini

4.747,48 €
11.388,02 €
7.960.200,80 €
94.743,00 €
15.107,47 €

4.906.624,92 € - 350.466,76 € -

2.427,72 €
80.774,60 €
3.284.207,78 € -

TOTAL

8.086.186,77 €

4.906.624,92 € - 350.466,76 € -

3.367.410,10 €

Traspassos i
reclassificacions

Saldo a
31/12/2019

246.157,45 €
7.554.194,02 €
3.266.914,79 €
4.041.121,78 €

2.319,76 €
176.770,87 €
1.677.957,16 €
3.361.657,79 €
4.056.229,25 €

€

9.274.934,83 €

-

A 31 de desembre de 2018, el desglossament del saldo de la partida de subvencions, donacions
i llegats és el següent:

AJUDA
CIRUGIA BARIATRICA
ONOFRE
VINTAGE
5GCITY-Estatal
CAPFIS
ONOFRE 2
SOFTWIBACK
FUNDICIÓN 4.0
EFFICITY
FED4FIRE
FELIX
SPECIFI
GN3+
DOLFIN
TV-RING
FI CONTENT
TRESCIMO
RICHES
COSIGN
CREATI-FI
T-NOVA
CYCLONE
5G-XHAUL
CHARISMA
SONATA
SESAME H2020
IMMERSIA TV
O4C
ARCFIRE
SODALITE
GN4-1
GN4-2
5GCITY-H2020
5GCroCo (GA Nº 825050)
5G-ESSENCE
MUV (GA Nº 723521)
SaT5G
VRTogether (GA Nº 762111)
GROWSMARTER
SHIELD
FLAME
FED4FIREPLUS
IMAC
5GPICTURE
SCALEEU2p
BOOST 4.0
HL4.0
Impuls de la transformació digital i mobile
ACADOM
PERSOSER
SENIX
Ajuntament de Barcelona
INNOVA'T
SGR2017
Generalitat de Catalunya-Capital
Experimenta

ORIGEN
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Europeu
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

SALDO A 31/12/2018
132
172
608,17 €
8.484,00 €
32.610,95 €
-12.115,48 €
58.080,00 €
59.000,00 €
46.787,26 €
36.663,00 €
17.633,11 €

522

15.107,47 €
42.606,34 €
60.496,68 €
4.473,15 €
74.919,00 €
4.843,77 €
15.700,82 €
7.016,00 €
8.173,43 €
41.163,34 €
77.781,18 €
12.616,08 €
32.505,85 €
103.439,32 €
91.127,18 €
109.354,02 €
104.658,91 €
123.887,75 €
125.350,72 €
42.729,92 €
60.792,10 €
19.727,04 €
24.453,68 €
31.848,66 €
471.253,38 €
436.918,69 €
205.405,22 €
258.356,25 €
197.133,50 €
463.066,51 €
43.908,27 €
119.254,27 €
148.586,11 €
38.688,25 €
318.135,10 €
211.330,80 €
104.505,03 €
199.887,40 €
35.825,05 €
2.941.412,25 €
19.899,50 €
67.928,60 €
51.195,46 €
239.000,00 €
1.093,36 €
14.744,85 €
4.747,48 €
11.388,02 €
7.976.336,30 €
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A 31 de desembre de 2019, el desglossament del saldo de la partida de subvencions, donacions
i llegats és el següent:
AJUDA

ORIGEN

ALTES

2019
RECLASSIFICACIONS

BAIXES

130

SALDO A 31/12/2019
132

522

172

CIRUGIA BARIATRICA

Estatal

-608,17 €

ONOFRE

Estatal

-8.484,00 €

VINTAGE

Estatal

8.243,52 €

5GCITY-Estatal

Estatal

3.934,69 €

CAPFIS

Estatal

ONOFRE 2

Estatal

SOFTWIBACK

Estatal

FUNDICIÓN 4.0

Estatal

EFFICITY

Estatal

FED4FIRE

Europeu

-42.606,34 €

FELIX

Europeu

-60.496,68 €

SPECIFI

Europeu

-4.473,15 €

GN3+

Europeu

-74.919,00 €

DOLFIN

Europeu

-4.843,77 €

TV-RING

Europeu

-15.700,82 €

FI CONTENT

Europeu

-7.016,00 €

TRESCIMO

Europeu

-8.173,43 €

RICHES

Europeu

-41.163,34 €

COSIGN

Europeu

-77.781,18 €

CREATI-FI

Europeu

-12.616,08 €

T-NOVA

Europeu

-32.505,85 €

CYCLONE

Europeu

-103.439,32 €

5G-XHAUL

Europeu

CHARISMA

Europeu

-109.354,02 €

SONATA

Europeu

-104.658,91 €

SESAME H2020

Europeu

IMMERSIA TV

Europeu

O4C

Europeu

ARCFIRE

Europeu

SODALITE

Europeu

-19.727,04 €

GN4-1

Europeu

-24.453,68 €

GN4-2

Europeu

31.848,66 €

5GCITY-H2020

Europeu

294.440,26 €

149.060,09 €

27.753,03 €

5GCroCo (GA Nº 825050)

Europeu

62.195,22 €

16.819,14 €

261.959,88 €

5G-ESSENCE

Europeu

121.434,76 €

83.788,64 €

181,82 €

CARAMEL

Europeu

525.062,50 €

27.230,27 €

6.807,57 €

289.137,43 €

201.887,23 €

GN4-3 (GA Nº 856726)

Europeu

93.652,65 €

18.462,67 €

28.189,98 €

47.000,00 €

MED GAIMS

Europeu

311.946,52 €

9.444,26 €

233.214,44 €

69.287,82 €

MUV (GA Nº 723521)

Europeu

SaT5G

Europeu

120.915,08 €

75.242,27 €

976,15 €

VRTogether (GA Nº 762111)

Europeu

6.805,37 €

200.386,76 €

106.861,31 €

162.623,81 €

5G-CLARITY

Europeu

544.000,00 €

24.185,64 €

6.046,41 €

306.436,70 €

207.331,25 €

5G-VICTORI (GA Nº857201)

Europeu

381.000,00 €

24.351,30 €

6.087,82 €

201.110,88 €

149.450,00 €

5GZORRO

Europeu

511.875,00 €

4.419,20 €

1.104,80 €

165.357,25 €

340.993,75 €

AERIAL UPTAKE

Europeu

148.835,59 €

17.980,79 €

24.367,43 €
42.029,83 €
59.000,00 €

3.880,37 €

42.906,89 €
36.663,00 €

17.633,11 €
15.107,47 €

194,82 €

0,66 €

28.479,84 €

62.647,34 €

135.201,51 €

7.521,84 €

60.792,07 €

0,03 €

-123.887,75 €
17.372,63 €
-42.729,92 €

133.242,93 €

72.290,18 €

Cross-layer cognitive optimization
Europeu
tools & methods 312.875,00
for the lifecycle
€ support of dependable CPSoS
SMARTY (PGI05839)

Europeu

GROWSMARTER

Europeu

SHIELD

Europeu

FLAME

Europeu

FED4FIREPLUS

184.025,00 €

12.491,95 €

52.823,14 €

113.424,80 €

17.430,00 €

116.500,00 €

196.375,00 €

104.476,55 €

67.056,50 €

15.637,19 €

28.271,08 €

26.566,78 €

109.593,72 €

79.130,59 €

59.386,12 €

10.069,40 €

Europeu

8.420,84 €

4.933,15 €

25.334,26 €

IMAC

Europeu

167.744,29 €

79.886,67 €

70.504,14 €

5GPICTURE

Europeu

124.680,78 €

67.587,50 €

19.062,52 €

SCALEEU2p

Europeu

57.317,11 €

26.515,52 €

20.672,40 €

BOOST 4.0

Europeu

91.318,79 €

37.857,85 €

PLEDGER

Europeu

Generalitat de Catalunya

Nacional

HL4.0

Nacional

16.906,23 €

522.125,00 €

QuantumCAT (IU16-011431) Nacional

70.710,76 €
163.831,25 €

24.136,22 €
72.180,88 €

358.293,75 €

11.688,83 €

800.357,51 €

Impuls de la transformació digital
Nacional
i mobile

95.944,45 €

495.390,00 €

777.054,74 €

868.610,00 €

26.914,81 €

27.206,25 €

18.059,82 €

ACADOM

Nacional

8.779,56 €

11.119,94 €

PERSOSER

Nacional

33.611,28 €

34.317,32 €

SENIX

Nacional

27.069,98 €

24.125,48 €

Ajuntament de Barcelona

Nacional

202.000,00 €

37.000,00 €

INNOVA'T

Nacional

SGR2017

Nacional

RETHSON 5G

Nacional

116.700,63 €

VIVIM

Nacional

FEMIOT
FACTORIES OF FUTURE

-1.093,36 €
10.886,71 €

3.858,14 €

44.223,55 €

57.458,25 €

15.018,83 €

299.578,24 €

163.406,31 €

136.171,93 €

Nacional

467.906,38 €

169.048,07 €

298.858,31 €

Nacional

99.839,72 €

39.181,59 €

60.658,13 €

SMARTSPACES

Nacional

129.637,58 €

44.944,56 €

84.693,02 €

BEATRIU DE PINOS

Nacional

144.300,00 €

52.425,00 €

91.875,00 €

0,00 €
2.427,72 €

Generalitat de Catalunya-Capital
Nacional
Experimenta

2.319,76 €

11.388,02 €

Nacional

EXCEDENTS RESULTATS EXERCICIS
Propis ANTERIORS (COMPTE 121)

350.466,76 €

RECURSOS PROPIS - CAPITAL
Propis
(COMPTE 130)

246.157,45 €

69.386,59 €

RECURSOS PROPIS - EXPLOTACIÓ
Propis (COMPTE 132)

324.107,60 €

174.412,39 €

4.906.624,92 €

350.466,76 €

3.718.072,34 €

176.770,86 €
149.695,21 €
179.090,62 €

1.677.957,17 € 4.056.229,25 € 3.361.657,79 €
9.274.934,83 €
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14. Situació fiscal
14.1. Impost sobre beneficis
La Fundació està acollida al règim fiscal de les entitats sense afany de lucre (Llei 49/2002).
En aplicació de l’esmentada Llei 49/2002, els rendiments obtinguts de les activitats fundacionals
es troben exempts de l'Impost.
La conciliació de l´import net d´ingressos i despeses de l´exercici amb la base imposable de
l´impost sobre beneficis és la següent:

Compte de resultats

Augments

Disminucions

15.865,74 €

Resultat comptable de l'exercici

- €

Diferències permanents:

- €

- €

Ingressos exemptes

- €

5.695.317,38 €

Despeses exemptes

5.679.451,64 €

- €

Diferències temporànies

- €

- €

Base imposable (resultat fiscal)

- €

-

€

14.2. Impost sobre valor afegit
L’activitat realitzada per la fundació és una activitat subjecta i no exempta de l’Impost sobre el
Valor Afegit.
L'activitat de recerca de la Fundació, finançada amb subvencions, donacions, finançament propi,
o facturació, té la finalitat última d'oferir al mercat els seus resultats, susceptibles d'explotació i
comercialització, a les empreses.
En base al criteri d'activitat econòmica/no-econòmica argumentat, es calcula una prorrata que és
d'aplicació per a aquelles despeses generals/indirectes no associades directament a una activitat
econòmica o no- econòmica.
Des de l’any 2015, l’Agencia Tributària ha sol.licitat anualment a la Fundació un requeriment
d’ampliació d’informació de les liquidacions de cada exercici, i el resultat ha estat fins ara sempre
satisfactori, i s’ha obtingut el retorn íntegre de l’import liquidat i sol.licitat per la Fundació.

15. Ingressos i despeses
15.1. Ingressos aplicats a resultats
La Fundació i2CAT d’acord amb el seu model de funcionament, aconsegueix fons per a
desenvolupar la seva activitat fundacional provinents de quatre fonts de finançament
diferenciades:
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▪
▪
▪
▪

Aportacions de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública
Aportacions de les empreses que col·laboren amb la Fundació i2CAT.
Fons competitius d’origen autonòmic, estatal, europeu destinats als desenvolupament
de projectes de recerca i /o innovació.
Facturació de prestació de serveis R+D+i

Aportació Departament Polítiques Digitals i Administració Pública
Subvenció Capital
Nacional
Europeu
FEDER
ACCIÓ / AGAUR
ACADOM
HL4
PERSOSER
QuantumCat
Rethson5G
SENIX
SGR 2017-2019
Ministerio de Ciencia e Innovación
5GCITY-ESTATAL
ONOFRE-2
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
FUNDICION 4.0
Unió Europea
5GCITY-H2020 (GA Nº 761508)
5G-CLARITY (GA Nº 871428)
5GCroCo (GA Nº 825050)
5G-ESSENCE (GA Nº 761592)
5G-PICTURE (GA Nº 762057)
5G-VICTORI (GA Nº857201)
5G-XHaul (GA Nº 671551)
5GZORRO
AERIAL UPTAKE (PGI05906)
ARCFIRE (GA Nº 687871)
BOOST 4.0 (GA Nº 780732)
CARAMEL (GA Nº 833611)
COSIGN (GA Nº 619572)
CYCLONE (GA Nº 644925)
Fed4FIREplus (GA Nº732638)
FLAME (GA Nº 731677)
GN4-2 (GA Nº 731122)
GN4-3 (GA Nº 856726)
GrowSmarter (GA Nº 646456)
ImAc (GA Nº 761974)
ImmersiaTV (GA Nº 688619)
MED GAIMS (A_A.1.3_0209_MED GAIMS)
MUV (GA Nº 723521)
RICHES (GA Nº 612789)
SaT5G (GA Nº 761413)
Scale-EUP2p (GA Nº 780842)
SHIELD (GA Nº 700199)
SMARTY (PGI05839)
VRTogether (GA Nº 762111)
Programa Operatiu FEDER 2014-2020
Impuls de la Transformació Digital i Mobile
Aportacions Patrons, empreses i entitats
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ajuntament de Barcelona
Orange, Abertis, Interoute
Prestació de serveis
Impuls de la Transformació Digital i Mobile
TOTAL INGRESSOS
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1.060.000,00 €
108.622,70 €
22.705,65 €
84.197,48 €
1.719,57 €
175.622,11 €
8.779,56 €
24.136,22 €
33.611,28 €
26.914,81 €
44.223,55 €
27.069,98 €
10.886,71 €
7.815,06 €
3.934,69 €
3.880,37 €
17.633,11 €
17.633,11 €
2.048.835,66 €
291.044,62 €
24.185,64 €
59.934,03 €
121.434,76 €
124.680,78 €
24.351,30 €
22.159,34 €
4.419,20 €
17.980,79 €
60.792,08 €
91.318,79 €
26.567,24 €
77.346,50 €
58.972,07 €
8.420,84 €
79.130,59 €
31.848,66 €
18.462,67 €
15.637,19 €
167.744,29 €
135.201,51 €
9.444,26 €
133.242,93 €
38.093,82 €
118.601,96 €
57.317,11 €
26.566,78 €
12.491,95 €
191.443,96 €
798.637,94 €
798.637,94 €
461.070,00 €
50.000,00 €
288.070,00 €
123.000,00 €
1.006.368,86 €
1.006.368,86 €
5.684.605,44 €
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15.2. Despeses d’administració de la Fundació i2CAT
Tal com s’estableix en la normativa civil catalana que regula les Fundacions, els Patrons de la
Fundació i2CAT no reben cap tipus de retribució per l’exercici del seu càrrec, i tampoc reben cap
quantitat en concepte de rescabalament (dietes, desplaçaments, etc.) per a l’exercici de les seves
funcions.

15.3. Despeses de personal
Les despeses de personal de l’any 2018 i 2019 han estat les següents:

Concepte
Sous i Salaris

2019

2018

2.793.753,94 €
8.129,48 €

Indemnitzacions

2.244.023,94 €
8.129,48 €

Seguretat Social empresa

789.994,75 €

627.504,30 €

Altres despeses de personal

108.861,32 €

110.551,87 €

Total

3.700.739,49 €

2.990.209,59 €

L’any 2019, a la partida de sous i salaris i de la seguretat social de la Fundació s’ha registrat
l’import dels objectius meritats durant aquesta anualitat però pagats al febrer de 2020, que es
desglossen en 155.370,18€ de sous i salaris, i 39.843€ corresponents a la seguretat social a
càrrec de l’empresa.

15.4. Aprovisionaments
L’import de la partida d’aprovisionaments és el que es detalla a continuació:

Concepte

2019

2018

Treballs realitzats per altres empreses

833.517,34 €

733.706,40 €

Total

833.517,34 €

733.706,40 €

15.5. Despeses financeres
La Fundació i2CAT durant l’exercici 2019 ha suportat les despeses financeres que es mostren a
continuació:
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Concepte
Interessos financers i diferències de canvi
Comissions bancàries

2019

2018

11.257,44 €

20.560,38 €

316,73 €
11.574,17 €

Total

727,31 €
21.287,69 €

Dins de la partida d’interessos financers s’han registrat els interessos de demora relacionats amb
les devolucions de subvencions competitives o préstecs de projectes ja finalitzats. A continuació
es mostra la taula amb el detall per projecte:

Projecte

Import

Cloud Destination

26,09 €

Networked Production

593,91 €

Inncorpora D.D

573,05 €

Efficity

1.279,81 €

Cloud

1.415,31 €

Nussia

1.704,72 €

Factoria Digital Talentos

2.075,63 €
7.668,52 €

16. Provisions i contingències
A continuació es detalla el saldo de les provisions que apareixen al balanç:

Concepte
Provisions a llarg termini
Provisions a curt termini

2019

2018

355.978,92 €
- €
355.978,92 €

Total

363.892,80 €
55.427,00 €
419.319,80 €

La variació de les provisions a llarg termini és a conseqüència d’una devolució del projecte
Nussia. En el cas de les provisions a curt termini, l’import del 2018 corresponent al projecte
Resogeco es va pagar en la seva totalitat el 2 d’agost de 2019.
A 31 de desembre de 2019, l’import de provisions a llarg termini presenta el següent
desglossament:
Provisions a llarg termini
RFID Printed

2019
183.253,29 €

Calculondemandonpyme

19.500,00 €

Nussia

22.066,12 €

Inessh

89.225,98 €

Portal Cálcul Industrial

41.933,53 €
355.978,92 €
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Durant el 2019 no hi ha hagut moviment de les provisions per operacions de les activitats que
tinguin aplicació en el resultat de l’exercici.

Concepte

2019

2018

Pèrdues de crèdits incobrables derivats de les activitats

- €

166.563,82 €

Pèrdues per deteriorament de crèdits per les activitats

- €

18.819,21 €

Reversió del deteriorament de crèdits per les activitats

- €

- €

Total

-

€

185.383,03 €

17. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a
finalitats fundacionals
En l’exercici 2019 no s’ha produït cap increment ni disminució de la dotació fundacional de
l’Entitat.
Atès que la totalitat dels ingressos de l’exercici 2019 s’han aplicat a les finalitats fundacionals,
s’ha acomplert amb l’article 333.2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre tercer del codi civil de
Catalunya, que estableix que les fundacions han de destinar almenys el setanta per cent de les
rendes i els altres ingressos nets anuals que s’obtenen al compliment dels fins fundacionals, i la
resta s’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé incrementar-ne la dotació.
A continuació el detall de l’aplicació d’elements patrimonials a finalitats fundacionals:

Exercici
2018
2019
TOTAL

Ingressos nets de
Aplicació
l'entitat
obligatòria =(70%)
4.253.566,48 €
4.844.551,86 €

2.977.496,54 €
3.391.186,30 €
6.368.682,84 €

Aplicació fundacional executada en l'exercici
Import

%

4.209.979,62 €
4.828.686,12 €
9.038.665,74 €

98,98%
99,67%

2018
4.209.979,62 €
4.209.979,62 €

2019

(-) Import pendent
aplicació
(+) excés aplicació

4.828.686,12 € 4.828.686,12 € -

43.586,86 €
15.865,74 €
59.452,60 €

18. Fets posteriors al tancament
L’11 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salut va elevar la situació d'emergència de
salut pública ocasionada pel brot del coronavirus (COVID-19) a pandèmia internacional. La
ràpida evolució dels fets, a escala nacional i internacional, suposa una crisi sanitària sense
precedents, que impactarà en l'entorn macroeconòmic i en l'evolució dels negocis. Per fer front
a aquesta situació, entre altres mesures, el Govern d'Espanya ha procedit a la declaració de
l'estat d'alarma, mitjançant la publicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i a l'aprovació
d'una sèrie de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del
COVID-19, mitjançant el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
L’entitat considera que aquests esdeveniments no impliquen un ajust en els comptes anuals
corresponents a l'exercici anual acabat al 31 de desembre de 2019, si bé podrien impactar en
certa mesura en les operacions futures i, per tant, en els seus resultats i fluxos d'efectiu futurs.
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Donada la complexitat de la situació i la seva ràpida evolució, no és practicable en aquest
moment realitzar de manera fiable una estimació quantificada del seu impacte potencial en
l’entitat, que, si escau, serà enregistrat prospectivament en els comptes anuals de l'exercici 2020.
El fet que la Fundació desenvolupa majoritàriament activitats en projectes que tenen durades
plurianuals (2-3 anys), i tenint en compte el volum de subvencions aconseguides en els darrers
mesos, es preveu que durant el 2020 la seva activitat pugui créixer respecte a l’exercici 2019.
Tanmateix, l’activitat de prestació de serveis de R+D+i amb empreses s’estima que pugui patir
una davallada com a conseqüència de la situació de crisi econòmica en diversos sectors.
L’entitat està duent a terme les gestions oportunes amb l'objecte de fer front a la situació i
minimitzar el seu impacte, considerant que es tracta d'una situació conjuntural que, d'acord amb
les estimacions més actuals i a la posició de tresoreria a la data, no compromet l'aplicació del
principi d'empresa en funcionament.

19. Operacions amb parts vinculades
La Fundació i2CAT realitza la totalitat de les operacions amb les mateixes condicions i
característiques, independentment amb qui les realitzi, pel que no existeix cap distinció entre
operacions amb parts vinculades i tercers.
Les operacions realitzades per la Fundació i2CAT amb parts vinculades són les següents:

▪

Durant el present exercici ha continuat vigent el conveni de col·laboració amb la UPC
mitjançant el qual es formalitza l’adscripció a i2CAT de personal UPC que realitza tasques
de recerca a la Fundació. Les dades en comparació de l’exercici anterior són les següents.

Concepte

2019

2018

Costos personal adscrit UPC

29.500,00 €

26.760,68 €

Total

29.500,00 €

26.760,68 €

Durant el 2019 la Fundació ha prestat serveis formalitzats amb convenis de col·laboració o
contractes amb les següents entitats vinculades:

Client

Data Inici

Data Fi

CESICAT

01/05/2019

31/12/2019

42.460,00 €

CTTI

01/01/2019

31/08/2019

98.000,00 €

Watchity

02/09/2019

31/12/2019

40.810,00 €

Ajuntament de Barcelona

01/01/2018

31/12/2019

486.140,00 €
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20. Informació sobre els ajornaments efectuats a
proveïdors
El període mig de pagament a proveïdors durant els exercicis 2018 i 2019 ha estat el següent:
2019

2018

Període mig de
pagament
(en dies)

Període mig de
pagament
(en dies)

11,67

16,08

21. Informació pressupostària
21.1. Càlcul del resultat pressupostari

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2019 DE INGRESSOS

PRESSUPOST
1a
PRESSUPOST PRESSUPOST
GRAU
2017
Modificació
PATRONAT
EXECUTAT
D'EXECUCIÓ
1.062.647 €

3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
I/319.0010

Prestacións d'altres erveis a entitats fora del sector públic

180.353 €

245.802 €
485.000 €
1.036.814 €
- €
- €
260.900 €
2.131.042 €

4.159.558 €
- 155.802 €
575.000 €
- 161.814 €
426.000 €
313.070 €
- 167.970 €
19.958 €

4. Transferències corrents
I/402.0019
I/410.0002
I/448.0001
I/450.0001
I/460.0009
I/470.0001
I/493.0009

Altres transferències de l'Administració Estat
Del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Altres departaments de la Generalitat
De Comunitats autònomes
Altres transferències d'Ajuntaments
D'empreses privades
Altres transferències corrents de la Unió Europea
Altres ingressos financers

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2019 DE DESPESES

Personal fix
Seguretat Social

2. Despeses corrents de béns i serveis

1.613.559 € 2.198.874 €

3.812.433 €

1.060.884 € 1.895.413 €
552.675 € 303.461 €

2.956.297 €
856.136 €

2.571.860 € -487.579 €

2.084.281 €

D/200.0002

Altres lloguers i cànons de terrens, béns naturals, edificis i altres construccions

135.000 €

D/202.0002
D/212.0001
D/212.0003
D/220.0001
D/220.0002
D/221.0001
D/221.0089
D/222.0001
D/222.0003
D/223.0001
D/224.0001
D/225.0001
D/226.0003
D/226.0004
D/226.0011
D/226.0039
D/226.0040
D/226.0089
D/227.0001
D/227.0012
D/227.0013
D/227.0089
D/251.002

Lloguers d'equips de repografia i fotocopiadores
Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades
Manteniment d'aplicacions informàtiques
Material ordinari no inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Aigua i energia
Altres subministraments
Despeses postals, missatgeria i altres similars
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats
Transports
Despeses d'assegurances
Tributs
Publicitat, difusió i campanyes institucionals
Jurídics i contenciosos
Formació del personal propi
Despeses per serveis bancaris
Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu
Altres Despeses diverses
Neteja i sanejament
Auditories i control de fons europeus
Treballs tècnics
Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques
Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat

7.500 €
3.000 €
15.000 €
4.000 €
2.000 €
10.000 €
25.000 €
1.200 €
45.000 €
202.500 €
5.000 €
5.000 €
60.000 €

3. Despeses financeres
D/310.0001

Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros

6. Inversions reals

5.008.000 €
90.000 €
1.060.000 €
875.000 €
426.000 €
313.070 €
92.930 €
2.151.000 €
5.000 €

PRESSUPOST
EXECUTAT

35,13%
35,13%
101,39%

GRAU
D'EXECUCIÓ

3.812.433 €

3.700.739 €

97,1%

2.956.297 €
856.136 €

2.910.745 €
789.995 €

98,5%
92,3%

2.010.475 €

1.618.638 €

80,5%

104.349 €

61.555 €
34.210 €
833.517 €

74,5%
0,0%
3,9%
67,0%
88,0%
0,0%
90,0%
83,0%
53,0%
0,0%
100,0%
73,5%
28,8%
82,2%
N/A
100,0%
6,3%
83,3%
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
42,2%
89,2%

25.000 €
1.000 €
15.000 €
46.500 €
7.500 €
8.500 €
57.500 €
500.000 €
1.390.660 €

17.055 €
-43.963 €
-175.850 €

7.500 €
4.000 €
20.000 €
6.000 €
2.000 €
10.000 €
40.000 €
3.000 €
55.000 €
304.737 €
8.000 €
2.000 €
75.000 €
80.000 €
50.872 €
5.000 €
15.000 €
76.401 €
9.442 €
20.000 €
61.555 €
81.037 €
933.930 €

5.000 €

0€

5.000 €

6.279 €

11.279 €

11.279 €

100,0%

5.000 €

0€

5.000 €

6.279 €

11.279 €

11.279 €

100,0%

75.000 €

70.000 €

145.000 €

0€

145.000 €

85.537 €

59,0%

25.000 €

24.638 €

49.638 €

49.638 €

75.000 €
25.000 €
20.000 €

-24.638 €

75.000 €
362 €
20.000 €

25.533 €

10.000 €

5.000 €
30.000 €
25.000 €
10.000 €

10.366 €

100,0%
34,0%
0,0%
51,8%

234.846 €

-25.559 €

209.287 €

67.527 €

276.814 €

276.814 €

100,0%

234.846 €
-25.559 €
4.500.265 € 1.755.735 €

209.287 €

67.527 €
0€

276.814 €

276.814 €

6.256.000 €

6.256.000 €

5.693.007 €

100,0%
91,0%

20.000 €
45.000 €
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1.757 €
1.757 €
6.343.154 €

7.500 €
4.000 €
20.000 €
6.000 €
2.000 €
10.000 €
40.000 €
3.000 €
55.000 €
217.000 €
8.000 €
2.000 €
75.000 €
80.000 €
50.000 €
5.000 €
15.000 €
36.500 €
9.000 €
20.000 €
44.500 €
125.000 €
1.109.781 €

Inversions en equips de procés de dades
Inversions en Telecomunicacions
Inversions en aplicacions informàtiques

Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg termini

110,84%
185,25%
100,00%
70,17%
91,12%
100,30%
36,59%
138,27%

140.000 €

Inversions en mobiliari i estris per compte propi

TOTAL DESPESES

5.550.998 €

140.000 €

D/650.0001
D/650.0002
D/680.0002

9. Variació de passius financers

-73.806 €

63,59%

166.726 €
1.060.000 €
614.000 €
388.181 €
314.000 €
34.000 €
2.974.090 €

5.000 €
6.256.000 €

0€

64%

790.399 €

5.000 €
0€
1.000 €
5.000 €
2.000 €
0€
0€
15.000 €
1.800 €
10.000 €
14.500 €
3.000 €
-3.000 €
15.000 €
80.000 €
25.000 €
4.000 €
0€
-10.000 €
1.500 €
11.500 €
-13.000 €
-375.000 €
-280.879 €

D/640.0001

D/912.0002

790.399 €

PRESSUPOST
1a
PRESSUPOST
2a
PRESSUPOST
2017
Modificació PATRONAT Modificació
DEFINITIU

1. Remuneracions de personal
D/130.0001
D/160.0001

1.243.000 €
1.243.000 €

- €
5.000 €
5.000 €
- €
5.222.205 € 1.033.795 €

5. Ingressos patrimonials
I/534.0001
TOTAL INGRESSOS

180.353 €

1.062.647 €

87.737 €

872 €

39.901 €
442 €

157 €
13.399 €
5.282 €
9.003 €
33.183 €
1.590 €
304.737 €
5.882 €
577 €
61.671 €
50.872 €
317 €
12.493 €
76.401 €
9.442 €
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21.2. Conciliació entre el resultat comptable i el resultat pressupostari

Facturació de serveis
● Despeses corrents a càrrec de romanents d'exercicis anteriors
● Ingrés extraordinàri
● Exces de provisions
Subvencions corrents
● Despesa corrent a càrrec de romanents d'exercici anteriors
● Despesa corrent a càrrec de romanents no afectats
● Despesa a imputar l'exercici 2020
● Ingrés a imputar a exercicis següents
● Subvenció corrent no aplicada a l'exercici
Ingressos patrimonials / financers
● Diferències positives de canvi
● Ingrés extraordinàri
● Exces de provisions
Ingressos de capital
● Subvencions per a l'immobilitzat no financer
Ingressos
Despeses de personal
Despeses corrents de béns i serveis
● Regularització de saldos de proveïdors i clients
● Perdues extraordinaries i altres
Transferències corrents
Despeses financeres
Diferències negatives de canvi
Inversions reals
● Amortització de l'immobilitzat
● Baixes i alienacions
Variació passius financers
Reemborsament de préstecs
Despeses
Saldo pressupostari / resultat comptable
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Liquidació
790.399,41 €

Ajustos

PiG

215.969,45 €
1.006.368,86 €
5.550.997,78 €
- 1.217.453,90 €

4.333.543,88 €
1.756,56 €

6.343.153,75 € -

4.318,67 €
4.636,71 €

1.756,56 €
4.318,67 €
4.636,71 €

108.622,70 €
883.906,37 €

108.622,70 €
5.459.247,38 €

3.700.739,49 €
1.618.638,30 €

3.700.739,49 €

4.102,58 €

1.622.740,88 €
- €
11.242,01 €
36,56 €

108.622,70 €

108.622,70 €
- €

276.814,13 €
389.539,41 €

- €
5.443.381,64 €

650.146,64 € - 1.273.445,78 €

15.865,74 €

11.278,57 €
85.536,62 €

276.814,13 €
5.693.007,11 €
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21.3. Romanent de tresoreria
1. Fons líquids de tresoreria
VII. Efectiu i altres actius líquids
2. Drets pendents de cobrament
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestació de serveis (no inclou el compte 4900-Deteriorament de valor de crèdits per
operacions comercials ni el compte 4935-deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials amb
parts vinculades)
2. Clients, empreses del grup i associades (no inclou el compte 4933-Deteriorament de valor de crèdits per
operacions comercials amb empreses del grup ni el compte 4934-Deteriorament de valor de crèdits per
operacions comercials amb empreses associades)
3. Deutors diversos (no inclou el compte 4471-Deutors per obres de l'Administració de la Generalitat i les
seves entitats SEC ni el compte 4472-Deutors per obres, d'altres entitats)
4. Personal
5. Actius per impost corrent
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits
V. Inversions financeres a curt termini
5. Altres actius financers
3. Obligacions pendents de pagament
III. Deutes a curt termini
5. Altres passius financers
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
2. Proveïdors, empreses del grup i associades
3. Creditors diversos (no inclou el compte 4140-Creditors construcció d'obres, aportacions a compte d'obres
de l'Aministració de la Generalitat i les seves entitats SEC ni el compte 4141-Creditors construcció d’obres,
aportacions a compte d'obres altres)
4. Personal
5. Passius per impost corrent
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques (no inclou el compte 4758-Hisenda Pública, creditora
per subvencions a reintegrar)
7. Avançaments de clients
4. Partides pendents d'aplicació
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)
II. Excés de finançament afectat
III. Saldo de dubtós cobrament
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)
V. Romanent compromesos
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3.565.810,72 €
3.565.810,72 €
3.843.966,26 €
3.843.966,26 €
339.176,04 €

-

€

-

€

- €
- €
3.504.790,22 €
- €
- €
- €
749.039,44 €
- €
- €
749.039,44 €
338.146,80 €
- €
-

€

195.779,27 €
- €
215.113,37 €
- €
- €
6.660.737,54 €
6.410.116,21 €
- €
250.621,33 €
945.531,01 €
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21.4. Estat de liquidació de pressupost a 31 de desembre de 2019

Concepte

1. Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
Operacions corrents (cap. 1 a 5)
Operacions de capital (cap. 6 i 7)
2. Operacions amb actius financers (cap. 8)
3. Operacions comercials
I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3)
II. Variació neta de passius financers (cap. 9)
III. Saldo pressupostari de l'exercici (I+II)
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
5. Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat
6. Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat
IV. Superàvit o dèficit de finançament de l'exercici (III+4-5+6)
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Obligacions
reconegudes
netes

Drets reconeguts
nets

Imports

6.343.153,75 €
6.343.153,75 €
- €
- €
- €

5.416.192,98 €
926.960,77 €
5.330.656,36 € 1.012.497,39 €
85.536,62 € - 85.536,62 €
- €
- €
- €
- €

6.343.153,75 €

5.416.192,98 €

-

€
€
€

6.343.153,75 €

-

€
€
€
€
€

926.960,77 €

- €
- €
276.814,13 € - 276.814,13 €
- €
- €
5.693.007,11 €

-

650.146,64 €

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

650.146,64 €
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Diligència del Secretari del Patronat de la Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a
Catalunya, Sr. Carles Salvadó Usach, amb el vist-i-plau del President Sr. Jordi Puigneró i Ferrer,
per fer constar que els comptes anuals de l’exercici 2019, que estan integrats pel balanç de
situació, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos en efectiu,
la liquidació del pressupost i la memòria, han estat formulats pel Patronat en la seva sessió d’11
de Juny de 2020.

Sr. Carles Salvadó Usach

Carles
Salvado
Usach

Signat digitalment
per Carles Salvado
Usach
Data: 2020.06.18
16:50:45 +02'00'

Sr. Jordi Puigneró i Ferrer

Jordi
Puigneró
Ferrer - DNI
46624617Y
(SIG)

Signat digitalment
per Jordi Puigneró
Ferrer - DNI
46624617Y (SIG)
Data: 2020.06.26
11:58:42 +02'00'

Vist-i-plau
Secretari

President

Barcelona, 11 de juny de 2020
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